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ΘΔΜΑ Α 

Α1.Να δνζεί ν νξηζκόο κηαογλεζίσο θζίλνπζαο ζπλάξηεζεο ζε έλα δηάζηεκαΔ ηνπ 

πεδίνπ νξηζκνύ ηεο.     

(Μονάδες 2) 

Α2. Να δνζεί ν νξηζκόο ηνπ κεγίζηνπ κηαο ζπλάξηεζεο f κε πεδίν νξηζκνύ ην Α. 

(Μονάδες 2) 

Α3.Να δνζεί ν νξηζκόο κηαο πεξηηηήο ζπλάξηεζεο. 

(Μονάδες 2) 

Α4. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο Σσζηέο (Σ) ή Λάζνο (Λ). 

α) Μία ζπλάξηεζε f νλνκάδεηαη γλεζίσο αύμνπζα ζε έλα δηάζηεκα  Δ ηνπ πεδίνπ 

νξηζκνύ ηεο όηαλ γηα νπνηαδήπνηε 1 2x ,x Δ κε−𝑥1 < −𝑥2 ηζρύεη 𝑓 𝑥1 > 𝑓 𝑥2 

β) Τν ζύζηεκα 
x 3y 2

x 3y 2

 

   

 είλαη αόξηζην. 

γ) Αλ έλα γξακκηθό ζύζηεκα έρεη δύν δηαθνξεηηθέο ιύζεηο ηόηε ζα έρεη άπεηξν πιήζνο 

ιύζεσλ. 

δ) Αλ ζε έλα γξακκηθό ζύζηεκα 2x2 κε αγλώζηνπο x θαη y ηζρύεη D=Dx=Dy=0 ηόηε ην 

ζύζηεκα είλαη απαξαίηεηα αόξηζην. 

(Μονάδες 8) 
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Α5.Σην παξαθάησ ζρήκα δίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε κίαο ζπλάξηεζεο f. 

 
 
α) Να βξείηε ην πεδίν νξηκνύ ηεο f. 
β) Να κειεηήζεηε ηελ f σο πξνο ηε κνλνηνλία. 
γ) Να πξνζδηνξίζεηε ηα ηνπηθά θαη νιηθά αθξόηαηα ηεο f, αλ ππάξρνπλ, θαζώο θαη ηηο 
ζέζεηο απηώλ. 

(Μονάδες 6) 

 

Α6.Δίλεηαη ν παξαθάησ ηζρπξηζκόο: 

«Κάζε πεξηηηή ζπλάξηεζε, πνπ ην 0 αλήθεη ζην πεδίν νξηζκνύ ηεο, δηέξρεηαη από ηελ 

αξρή ησλ αμόλσλ.» 

i) Να ραξαθηεξίζεηε ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκό σο Αιεζή ή Ψεπδή. 

(Μονάδες 2) 

ii) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

(Μονάδες 3) 

ΘΔΜΑ Β 

Δίλεηαη ην γξακκηθό ζύζηεκα  
3𝑥 + 2𝑦 = 8
2𝑥 − 3 = 𝑦

  

 

α) Να αηηηνινγήζεηε γηαηί ην δεύγνο  0,4 δελ απνηειεί ιύζε ηνπ παξαπάλσ 

ζπζηήκαηνο. 

(Μονάδες 8) 

β) Να ιύζεηε ην παξαπάλσ ζύζηεκα θαη κε ηηο ηξεηο κεζόδνπο. 

(Μονάδες 9) 

γ) Να βξείηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ ηνκήο ησλ επζεηώλ 
1( ) :3 2 8x y   θαη 

2( ) : 2 3x y    θαη λα αλαπαξαζηήζεηε γξαθηθά ηηο (ε1) θαη (ε2). 

(Μονάδες 8) 
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ΘΔΜΑ Γ 

Δίλεηαη ε ζπλάξηεζε f κε ηύπν  𝑓(𝑥) = −𝑥2 + 6𝑥 − 7 

 

α) Να απνδείμεηε όηη   𝑓(𝑥) = −(𝑥 − 3)2 + 2 

 
β) Να πεξηγξάςεηε ηηο κεηαηνπίζεηο ηεο ζπλάξηεζεο  (𝑥) = −𝑥2 ώζηε λα πξνθύςεη ε f. 
 
γ) Να ραξάμεηε ζε θνηλό ζύζηεκα αμόλσλ ηελ 𝐶  θαη ηελ 𝐶𝑓 . 

 
δ) Να κειεηήζεηε σο πξνο ηελ κνλνηνλία θαη ηα αθξόηαηα ηελ f. 
 
ε) Σε λέν ζύζηεκα αμόλσλ λα ραξάμεηε ηελ fC , πεξηνξίδνληαο ηελ ζην δηάζηεκα  −4,4 . 

Να επαλαιάβεηε κε ηε βνήζεηα ηεο λέαο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο  κειέηεο ηεο 
κνλνηνλίαο θαη ησλ αθξόηαησλ (νιηθώλ θαη ηνπηθώλ) . 
 
ζη) Οξίδνπκε ηελ ζπλάξηεζε g  κε πεδίν νξηζκνύ ην ℝ γηα ηελ νπνία ηζρύεη: 

𝑔 𝑥 = −4𝑥5 − 𝑥3 + (𝑥)− 𝑓 𝑥 − 7 
 

i. Να κειεηήζεηε ηελ g σο πξνο ηελ κνλνηνλία κε ηε ρξήζε ηνπ νξηζκνύ. 

ii. Να ζπγθξίλεηε ηνπο αξηζκνύο   𝑔 −2021 , 𝑔 −2022  θαη   𝑔(−2023). 

iii. Να εμεηάζεηε εάλ ε g  είλαη άξηηα ή πεξηηηή. 

iv. Η γξαθηθή παξάζηαζε  gC ηεο ζπλάξηεζεο  g έρεη θάπνην άμνλα ή θέληξν 

ζπκκεηξίαο; 

v. Να ιπζεί ε αλίζσζε 𝑔 −𝑥2 + 5𝑥 − 5 < −11 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Σηνζρήκα δίλνληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο κηαο παξαβνιήο 𝑓 𝑥 = 𝛼𝑥2 +

𝛽𝑥 + 𝛾θαη ηεο επζείαο 𝑔 𝑥 = −𝑥 + 2. 
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α) Δεδνκέλνπ όηη ε παξαβνιή δηέξρεηαη από ηα ζεκεία 𝛢,𝛣,𝛤, λα βξείηε ηηο ηηκέο 

ησλ 𝛼,𝛽, 𝛾. 

 (Μονάδες 8) 

β) Αλ 𝛼 =
1

2
,𝛽 = 0 θαη 𝛾 = −2, λα βξείηε αιγεβξηθά ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ 

θνηλώλ ζεκείσλ ηεο επζείαο θαη ηεο παξαβνιήο. 

 (Μονάδες 8) 

γ) Αλ κεηαηνπίζνπκε ηελ παξαβνιή θαηά 4,5 κνλάδεο πξνο ηα πάλσ, λα δείμεηε 

όηη ε επζεία θαη ε παξαβνιή ζα έρνπλ έλα κόλν θνηλό ζεκείν. 

(Μονάδες 9) 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΤΥΦΙΑ!!! 
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