ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΜΑ 4ο
Άσκηση 1η

(GI V ALG 4 22787)

Όηαλ έλαο αζζελήο παίξλεη κηα δόζε ελόο θαξκάθνπ, ηόηε ν
νξγαληζκόο ηνπ ην κεηαβνιίδεη έηζη ώζηε ε πνζόηεηα ηνπ λα
κεηώλεηαη ζύκθσλα κε ηε ζπλάξηεζε f (t )  q0 t ,

t  0, όπνπ t ν

ρξόλνο (ζε εκέξεο), f(t) ε πνζόηεηα ηνπ θαξκάθνπ (ζε mg) θαη νη
αξηζκνί α, qo είλαη θαηάιιειεο ζεηηθέο ζηαζεξέο.
α) Να εμεγήζεηε ηη παξηζηάλεη ε ζηαζεξά qo ζην πιαίζην ηνπ
πξνβιήκαηνο θαη λα αηηηνινγήζεηε γηαηί 0<α<1.
(Μ 6)
β) Υπνζέηνπκε ηώξα όηη κία εκέξα κεηά ηε ιήςε ηνπ θαξκάθνπ, ε
πνζόηεηά ηνπ ζηνλ νξγαληζκό ηνπ αζζελνύο έρεη ππνδηπιαζηαζηεί.

1
(Μ 5)
2
2. Να κεηαθέξεηε ζηελ θόια ζαο θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ
παξαθάησ πίλαθα ηηκώλ ηεο ζπλάξηεζεο f, εθθξάδνληαο ηηο
ηηκέο f(t) ζπλαξηήζεη ηεο αξρηθήο ηηκήο qo. (Μ 4)
1. Να απνδείμεηε όηη a 

t 0
f(t) qo
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qo/2

1
θαη όηη ε πνζόηεηα ηνπ θαξκάθνπ πνπ
2
παξακέλεη ζηνλ νξγαληζκό ζην ηέινο ηεο 4εο εκέξαο είλαη 25mg.
γ) Υπνζέηνπκε ηώξα όηη a 

1. Να ππνινγίζεηε ηελ πνζόηεηα ηεο δόζεο πνπ πήξε ν αζζελήο
(Μ 5)
2. Να ζρεδηάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζεο ηεο ζπλάξηεζεο f ζην
δηάζηεκα [0, 6] (Μ 5)
Άσκηση 2η

(GI V ALG 4 22790)

Σε κηα πεξηνρή ηεο επξσπατθήο έλσζεο ιόγσ ησλ κέηξσλ πνπ
πάξζεθαλ ν πιεζπζκόο ησλ αγξνηώλ (ζε ρηιηάδεο) κεηώλεηαη
ζύκθσλα κε ηνλ λόκν ηεο εθζεηηθήο κεηαβνιήο Q(t )  Q0  ect . Ο
αξρηθόο πιεζπζκόο ήηαλ 8 ρηιηάδεο αγξόηεο θαη κεηά από δύν ρξόληα
έκεηλε ν κηζόο.
α) Να απνδείμεηε όηη ε ζπλάξηεζε πνπ δίλεη ηνλ πιεζπζκό ησλ
αγξνηώλ κεηά από t ρξόληα είλαη Q(t )  8  e

t
 ln2
2

(Μ 10)

β) Πνηνο ζα είλαη ν πιεζπζκόο ησλ αγξνηώλ ύζηεξα από ηέζζεξα
ρξόληα; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.
(Μ 6)
γ) Πόζνο ρξόλνο ζα έρεη πεξάζεη όηαλ ν αγξνηηθόο πιεζπζκόο ηεο
πεξηνρήο ζα έρεη κεησζεί ζηνπο ρίιηνπο αγξόηεο; Να αηηηνινγήζεηε
ηελ απάληεζή ζαο.
(Μ 9)
Άσκηση 3η

(GI V ALG 4 22791)

Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f(x)=α.2x+β γηα θάζε πξαγκαηηθό αξηζκό x θαη
α, β πξαγκαηηθνί αξηζκνί. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f
δηέξρεηαη από ηα ζεκεία Α(1, 3) θαη Β(2, 13).
α) Να απνδείμεηε όηη α=5 θαη β=-7.

(Μ 7)

β) Να βξείηε ην θνηλό ζεκείν ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο
ζπλάξηεζεο f κε ηνλ άμνλα y’y
(Μ 4)
γ) Να απνδείμεηε όηη ε ζπλάξηεζε f είλαη γλεζίσο αύμνπζα ζηνπο
πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο.
(Μ 7)
δ) Να ιύζεηε ηελ αλίζσζε f(2x-31)<3.
Άσκηση 4η

(M 7)

(GI V ALG 4 22794)

Γίλεηαη ην πνιπώλπκν P(x)=x3+αx2+βx+6, όπνπ α θαη β πξαγκαηηθνί
αξηζκνί.
α) Να ππνινγίζεηε ηηο ηηκέο ησλ α θαη β ώζηε ην πνιπώλπκν P(x) λα
έρεη παξάγνληα ην x+1 θαη ε αξηζκεηηθή ηηκή ηνπ γηα x=2 λα είλαη
ίζε κε 12. (Μ 7)
β) Γηα α=-2 θαη β=3
1. Να γξάςεηε ηελ ηαπηόηεηα ηεο Δπθιείδεηαο δηαίξεζεο ηνπ
πνιπσλύκνπ P(x) κε ην x-2.
(Μ 5)
2. Να ιύζεηε ηελ αλίζσζε P( x )   x  14
(M 7)
3. Να ιύζεηε ηελ αλίζσζε P(ln x )   ln x  14
Άσκηση 5η

(M 6)

(GI V ALG 4 22796)

Γίλνληαη νη ζπλαξηήζεηο f ( x )  ln(e x  1) θαη g( x )  ln x 2 .
α) Να βξείηε ηα πεδία νξηζκνύ ησλ ζπλαξηήζεσλ f θαη g.
β) Να ιύζεηε ηηο αληζώζεηο f(x)>0 θαη g(x)<0.

(Μ 8)

(M 4)

2
γ) Να ζπγθξίλεηε ηνπο αξηζκνύο f (ln3) θαη g( ) .
e

(Μ 6)

δ) Να ιύζεηε ηελ εμίζσζε f (2 x )  f ( x )  g( e  1 .

(Μ 7)

Άσκηση 6η

(GI V ALG 4 22787)

Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f(x)=log(x-2).
α) Να βξείηε ην πεδίν νξηζκνύ ηεο ζπλάξηεζεο f.
β) Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό 100log 6 .

(M 7)

γ) Να ιύζεηε ηελ εμίζσζε 4  4 f ( x )  9  2f ( x )  100log
Άσκηση 7η

(Μ 5)

6

4 0

(Μ 13)

(GI V ALG 4 22799)

Σε έλα αλνηρηό δνρείν ππάξρνπλ 10 lt ελόο πγξνύ. Τν πγξό
εμαηκίδεηαη έηζη ώζηε ν όγθνο ηνπ λα κεηώλεηαη θαηά 15% αλά
εβδνκάδα.
α) Να βξείηε ηελ πνζόηεηα ηνπ πγξνύ πνπ ππάξρεη ζην δνρείν ζην
ηέινο ηεο 1εο θαη ζην ηέινο ηεο 2εο εβδνκάδαο. (Μ 8)
β) Ο όγθνο ηνπ πγξνύ κεηά από t εβδνκάδεο δίλεηαη από ηε
ζπλάξηεζε V (t )  V0   t όπνπ Vo θαη α ζηαζεξνί πξαγκαηηθνί αξηζκνί.
Να βξείηε ηνπο αξηζκνύο Vo θαη α.

(Μ 8)

γ) Να βξείηε πόηε ν όγθνο ηνπ πγξνύ πνπ ππάξρεη ζην δνρείν είλαη
κηθξόηεξνο από ην κηζό ηεο αξρηθήο ηνπ ηηκήο. (Γίλεηαη όηη log5 0,7
θαη log85 1,93 )
Άσκηση 8η

(Μ 9)

(GI V ALG 4 22802)

Σε έλα πείξακα εξγαζηεξίνπ, ν αξηζκόο ησλ βαθηεξίσλ δίλεηαη από
ηνλ ηύπν P(t )  200  ect , όπνπ t ν ρξόλνο ζε ώξεο από ηελ αξρή ηνπ
πεηξάκαηνο. Σε κία ώξα ν αξηζκόο ησλ βαθηεξίσλ ήηαλ 328. (Γίλεηαη
όηη log(1,64) 0,5 θαη log10 2,3 )
α) Να βξείηε ηνλ αξηζκό ησλ βαθηεξίσλ όηαλ μεθίλεζε ην πείξακα
(Μ 7)
β) Να απνδείμεηε όηη c 

1
.
2

(Μ 9)

γ) Να βξείηε ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν αξηζκόο ησλ
βαθηεξίσλ είλαη κεγαιύηεξνο από ην δεθαπιάζην θαη κηθξόηεξνο από
ην εθαηνληαπιάζην ηεο αξρηθήο ηνπ ηηκήο. (Μ 9)
Άσκηση 9η

(GI V ALG 4 22805)

Τν θνξηίν ελόο ππθλσηή πνπ εθθνξηίδεηαη κεηώλεηαη εθζεηηθά. Τν
θνξηίν ηνπ ππθλσηή δίλεηαη σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ (ζε ms) από
ηνλ ηύπν Q(t )  Q0  e  t , όπνπ Qν ην αξρηθό θνξηίν ηνπ ππθλσηή (ζε
κCb).
α) Αλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=2ms ην θνξηίν είλαη ίζν κε ην 1/4 ηεο
αξρηθήο ηνπ ηηκήο, λα απνδείμεηε όηη ι=ln2. (M 8)
β) Αλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=1ms ην θνξηίν είλαη 60 κCb, λα
απνδείμεηε όηη Qo=120mCb. (M 8)
γ) Πόηε ην θνξηίν ηνπ ππθλσηή γίλεηαη κηθξόηεξν από 15 κCb; Να
αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (Μ 9)

Άσκηση 10η

(GI V ALG 4 22808)

Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f(x)=ln(ex-2).
α) Να βξείηε ην πεδίν νξηζκνύ ηεο ζπλάξηεζεο f.
β) Να ιύζεηε ηελ εμίζσζε f(x)+x=3ln2
γ) Να ιύζεηε ηελ αλίζσζε f ( x )  x  3ln2
Άσκηση 11η

(M 9)
(M 9)

(GI V ALG 4 22810)

Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f ( x )  log

4x  1
.
2x  5

α) Να βξείηε ην πεδίν νξηζκνύ ηεο ζπλάξηεζεο f.
β) Να ιύζεηε ηελ εμίζσζε f(x)=log3-log7.

(M 9)

γ) Να ιύζεηε ηελ εμίζσζε f(x)>log3-log7.

(M 9)

Άσκηση 12η

(M 7)

(M 7)

(GI V ALG 4 22814)

Γίλεηαη ην πνιπώλπκν P(x)=5x3-8x2+α κε α πξαγκαηηθό αξηζκό.

α) Αλ ην πνιπώλπκν P(x) έρεη παξάγνληα ην x-2 λα βξείηε ηνλ
πξαγκαηηθό αξηζκό α.
(Μ 8)
β) Γηα α=-8 λα ιύζεηε ηελ εμίζσζε P(x)=0
γ) Να ιύζεηε ηελ εμίζσζε
Άσκηση 13η

(ln2 x  1)3
8
 .
2
(ln x  1)  5 5

(Μ 9)
(Μ 8)

(GI V ALG 4 22816)

Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f(x)=ln(e.x+1).
α) Να βξείηε ην πεδίν νξηζκνύ ηεο ζπλάξηεζεο f.
β) Να ιύζεηε ηελ αλίζσζε f(2x)<f(x).

(M5)

(Μ 7)



γ) Να ιύζεηε ηελ εμίζσζε f ( 3  x )  f ( x ) ζην δηάζηεκα [0, ]
2
(Μ 13)
Άσκηση 14η

(GI V ALG 4 22819)

Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f ( x ) 

ln(3 x  11)
.
ln( x  5)

α) Να βξείηε ην πεδίν νξηζκνύ ηεο ζπλάξηεζεο f.
β) Να ιύζεηε ηελ εμίζσζε f(x)=2.

(Μ 8)

γ) Αλ x>6 λα ιύζεηε ηελ αλίζσζε f(x)>1.
Άσκηση 15η

(M 9)

(M 8)

(GI V ALG 4 22820)

Μηα πνζόηεηα ξαδηελεξγνύ πιηθνύ (ζε θηιά) ζάβεηαη θαη κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξόλνπ t (ζε έηε), κεηώλεηαη αθνινπζώληαο ην λόκν ηεο
εθζεηηθήο κεηαβνιήο Q(t )  Q0  ect
α) Αλ γλσξίδνπκε όηη κεηά από δύν ρξόληα έρεη απνκείλεη ην 1/3 ηεο

 1 
αξρηθήο πνζόηεηαο, λα απνδείμεηε όηη Q(t )  Q0  

 3

t

(Μ 10)

β) Αλ κεηά από ηέζζεξα ρξόληα ε πνζόηεηα πνπ έρεη απνκείλεη είλαη
1 θηιό, λα βξείηε ηελ αξρηθή πνζόηεηα πνπ ζάθηεθε. (Μ 6)
γ) Να βξείηε κεηά από πόζα ρξόληα, ε πνζόηεηα πνπ ζα έρεη
απνκείλεη ζα είλαη 1/81 θηιά. (Μ 9)

Άσκηση 16η

(GI V ALG 4 22822)

Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f(x)=ln(x-1)
α) Να βξείηε ην πεδίν νξηζκνύ ηεο ζπλάξηεζεο f.

(Μ 5)

β) Να ιύζεηε ηελ εμίζσζε f(ex )  f(ex  2)  3ln2 .

(M 10)

γ) Να ιύζεηε ηελ αλίζσζε f(ex )  f(ex  2)  3ln2 .

(Μ 10)

