ΘΕΜΑ 4ο
ΑΣΚΗΣΗ 1η (GI V ALG 4 17833)
Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f ( x )  8  x  8  x
α) Να βξείηε ην πεδίν νξηζκνύ ηεο ζπλάξηεζεο f. (M 5)
β) Να εμεηάζεηε αλ ε ζπλάξηεζε f είλαη άξηηα ή πεξηηηή. (Μ8)
γ) Αλ ε ζπλάξηεζε f είλαη γλεζίσο θζίλνπζα ζην πεδίν νξηζκνύ ηεο,
λα επηιέμεηε πνηα από ηηο παξαθάησ ηξείο πξνηεηλόκελεο, είλαη ε
γξαθηθή ηεο παξάζηαζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνινγίζεηε ηε κέγηζηε
θαη ηελ ειάρηζηε ηηκή ηεο.

(Μ 7)
δ) Να αηηηνινγήζεηε γξαθηθά ή αιγεβξηθά, γηαηί νη ζπλαξηήζεηο
g(x)=f(x)-3 θαη h(x)=f(x+3) δελ είλαη νύηε άξηηεο νύηε πεξηηηέο.
(Μ 5)
ΑΣΚΗΣΗ 2η (GI V ALG 4 17837)
Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f(x)=|α+1|εκ(βπρ), όπνπ ην α είλαη
πξαγκαηηθόο αξηζκόο θαη ην β ζεηηθόο, ε νπνία έρεη κέγηζηε ηηκή 3
θαη πεξίνδν 4.
α) Να δείμεηε όηη α=2 ή α=-4 θαη β =
β) Γηα α=2 θαη β=

1
. (Μ 7)
2

1
2

1. Να ιπζεί ε εμίζσζε f(x)=3

(M 10)

2. Να ζρεδηάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f ζην δηάζηεκα
[0, 8]. (Μ 8)
ΑΣΚΗΣΗ 3η (GI V ALG 4 17841)
Η Αιίθε θαη ε Αζελά δηαζθεδάδνπλ ζηε ξόδα ηνπ ινύλα πάξθ. Η
απόζηαζε, ζε κέηξα, ηνπ θαζίζκαηνο ηνπο από ην έδαθνο ηε ρξνληθή
 t 
ζηηγκή t sec δίλεηαη από ηε ζπλάξηεζε h(t )  8  6  
 , 0  t  180 .
 30 

α) Να βξείηε ην ειάρηζην θαη ην κέγηζην ύςνο ζην νπνίν θηάλεη ην
θάζηζκα, θαζώο θαη ηηο ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο ηα θάζηζκα βξίζθεηαη
ζην ειάρηζην θαη ζην κέγηζην ύςνο. (Μ 8)
β) Να ππνινγίζεηε ηελ αθηίλα ηεο ξόδαο. (Μ 3)
γ) Να βξείηε ηελ πεξίνδν ηεο θίλεζεο, δειαδή ηνλ ρξόλν ζηνλ νπνίν
ε ξόδα νινθιεξώλεη κηα πεξηζηξνθή (M 4). Πόζνπο γύξνπο έθαλαλ
νη δύν θίιεο ζην δηάζηεκα από 0 έσο 180 sec; (Μ 2)
δ) Να κεηαθέξεηε ζηελ θόια ζαο ηνλ πίλαθα ηηκώλ θαη ην ζύζηεκα
ζπληεηαγκέλσλ πνπ δίλνληαη παξαθάησ θαη:
1. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα ηηκώλ ηεο ζπλάξηεζεο ηνπ
ύςνπο h(t). (M 3)
2. Nα ζρεδηάζεηε ζην ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ην ηκήκα ηεο
γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ζπλάξηεζεο h(t) κε 0  t  90. (Μ 5)
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ΑΣΚΗΣΗ 4η (GI V ALG 4 17842)

1
Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f ( x )  ( x  c )2  d , x  κε c, d ζεηηθέο
2
ζηαζεξέο, ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο νπνίαο δηέξρεηαη από ηα ζεκεία
Α(0, 16) θαη Β(4, 0).
α) Με βάζε ηα δεδνκέλα, λα θαηαζθεπάζεηε έλα ζύζηεκα δύν
εμηζώζεσλ κε αγλώζηνπο ηνπο c, d θαη λα ππνινγίζεηε ηελ ηηκή
ηνπο. (Μ 10)
β) Θεσξώληαο γλσζηό όηη c=6 θαη d=2,
1. Να βξείηε ηα ζεκεία ηνκήο ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο
ζπλάξηεζεο f κε ηνπο άμνλεο. (Μ 3).
2. Να κεηαθέξεηε ζηελ θόια ζαο ην ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ
πνπ αθνινπζεί, λα ζρεδηάζεηε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο
ζπλάξηεζεο f θαη λα εμεγήζεηε πσο απηή ζρεηίδεηαη κε ηε γξαθηθή
παξάζηαζε ηεο g( x ) 

1 2
x
2

(M 6)

3. Με βάζε ηελ παξαπάλσ γξαθηθή παξάζηαζε, λα βξείηε ην
αθξόηαην ηεο ζπλάξηεζεο f, ηα δηαζηήκαηα ζηα νπνία ε f είλαη
κνλόηνλε, θαζώο θαη ην είδνο ηεο κνλνηνλίαο ηεο ζε θαζέλα από
απηά ηα δηαζηήκαηα. (Μ 6)

ΑΣΚΗΣΗ 5η (GI V ALG 4 17843)
ην παξαθάησ ζρήκα δίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε κηαο ζπλάξηεζεο
f ε νπνία είλαη ηεο κνξθήο f ( x )   ( x )   , κε ξ θαη θ πξαγκαηηθέο
ζηαζεξέο θαη σ>0

α) Με βάζε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε, λα βξείηε:
1. Σε κεγίζηε θαη ηελ ειαρίζηε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο f.
2. Σελ πεξίνδν Σ ηεο ζπλάξηεζεο f.

(Μ 3)

(Μ 3)

β) Να πξνζδηνξίζεηε ηηο ηηκέο ησλ ζηαζεξώλ ξ, θ θαη σ θαη λα
αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (Μ 9)

1
θαη θ=2, λα πξνζδηνξίζεηε
2
αιγεβξηθά ηελ ηεηκεκέλε xo ηνπ ζεκείνπ Α ηεο γξαθηθήο
παξάζηαζεο, πνπ δίλεηαη ζην ζρήκα. (Μ 10)
γ) Θεσξώληαο γλσζηό όηη ξ=3, σ=

ΑΣΚΗΣΗ 6η (GI V ALG 4 20332)
Γίλνληαη νη ζπλαξηήζεηο  ( x )   x 2 , x 

θαη f ( x )   x 2  2x  1, x 

α) Να απνδείμεηε όηη f ( x )  ( x  1)2  2 γηα θάζε πξαγκαηηθό αξηζκό
θαη ζηε ζπλέρεηα, κε ηε βνήζεηα ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο
ζπλάξηεζεο θ λα παξαζηήζεηε γξαθηθά ηε ζπλάξηεζε f. (Μ 10)

β) Με ηε βνήζεηα ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο f λα βξείηε:
1. Σα δηαζηήκαηα ζηα νπνία ε ζπλάξηεζε f είλαη γλεζίσο
κνλόηνλε. (Μ 5)
2. Σν νιηθό αθξόηαην ηεο f θαζώο θαη ηε ζέζε ηνπ. (Μ 5)
3. Σν πιήζνο ησλ ξηδώλ ηεο εμίζσζεο f(x)=θ, θ<2. Να
αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (Μ 5)
ΑΣΚΗΣΗ 7η (GI V ALG 4 20334)
ην ζρήκα δίλνληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο κηαο παξαβνιήο
f(x)=αx2+βx+γ θαη ηεο επζείαο g(x)=-x+2

α) Γεδνκέλνπ όηη ε παξαβνιή δηέξρεηαη από ηα ζεκεία Α, Β, Γ, λα
βξείηε ηα α, β, γ. (Μ 8)

1
, β=0 θαη γ=-2, λα βξείηε αιγεβξηθά ηηο ζπληεηαγκέλεο
2
ησλ θνηλώλ ζεκείσλ επζείαο θαη παξαβνιήο. (Μ 8)
β) Αλ α=

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. (Μ 9)

ΑΣΚΗΣΗ 8η (GI V ALG 4 20919)
Η πεξηβαιινληηθή νκάδα ελόο ζρνιείνπ παξέιαβε ζπξκαηόπιεγκα
κήθνπο 40m γηα λα πεξηθξάμεη έλαλ νξζνγώλην θήπν γηα θαιιηέξγεηα
ιαραληθώλ, ρξεζηκνπνηώληαο όιν ην ζπξκαηόπιεγκα. Οη καζεηέο ηεο
πεξηβαιινληηθήο νκάδαο ζέινπλ λα επηιέμνπλ έλα θήπν πνπ λα έρεη
όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξν εκβαδόλ.
α) Να δώζεηε ηηο δηαζηάζεηο ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ νξζνγσλίσλ θήπσλ
κε πεξίκεηξν 40m. Να εμεηάζεηε αλ νη ηξείο ιαραλόθεπνη έρνπλ ην
ίδην εκβαδόλ. (Μ 7)
β) Αλ ζπκβνιίζνπκε κε x ην πιάηνο θαη κε Δ ην εκβαδόλ ηνπ
ιαραλόθεπνπ, λα εθθξάζεηε ην Δ σο ζπλάξηεζε ηνπ x. (M 8)
γ) Να δείμεηε όηη E(x)=-(x-10)2+100. Χξεζηκνπνηώληαο ηελ γξαθηθή
παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=-x2 λα θαηαζθεπάζεηε ηελ γξαθηθή
παξάζηαζε ηεο Δ(x). Από ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο Δ(x) λα βξείηε
ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ιαραλόθεπνπ κε ην κεγαιύηεξν εκβαδόλ. (Μ 10)
ΑΣΚΗΣΗ 9η (GI V ALG 4 20924)
Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f ( x )   x   ,  ,  

γηα ηελ νπνία γλσξίδνπκε

όηη δηέξρεηαη από ηα ζεκεία Α(1, 2) θαη Β(5, 8).
α) Να δείμεηε όηη α=

3
1
θαη β= .
2
2

(Μ 8)

β) Αλ g(x) είλαη ε ζπλάξηεζε πνπ πξνθύπηεη από ηε κεηαηόπηζε ηεο
γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο f νξηδόληηα θαηά 1 κνλάδα πξνο ηα
αξηζηεξά θαη θαηαθόξπθα θαηά 3 κνλάδεο πξνο ηα θάησ, λα βξείηε
ηνλ ηύπν ηεο g.

3
γ) Αλ h( x )  ( x  1) είλαη ε ζπλάξηεζε πνπ πξνθύπηεη από ηε
2
κεηαηόπηζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο f νξηδόληηα θαηά θ κνλάδεο
πξνο ηα δεμηά θαη θαηαθόξπθα θαηά
βξείηε ην θ (θ>0).

(Μ 8)


κνλάδεο πξνο ηα θάησ, λα
2

ΑΣΚΗΣΗ 10η (GI V ALG 4 22759)
ην παξαθάησ ζρήκα δίλεηαη ηκήκα ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο
ζπλάξηεζεο f ( x ) 

1 3
x  x , x 
4

θαη γ, δ πξαγκαηηθέο ζηαζεξέο.

α) Με βάζε ηε γξαθηθή παξάζηαζε, λα απνδείμεηε όηη γ=-1 θαη δ=0.
(Μ 5)
β) Θεσξώληαο δεδνκέλν όηη f ( x ) 

1 3
x x
4

1. Να απνδείμεηε όηη ε ζπλάξηεζε f είλαη πεξηηηή

(Μ 5)

2. Να κεηαθέξεηε ζηελ θόια ζαο ην ζρήκα θαη λα
ζπκπιεξώζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f γηα x<0 (Μ 5)
3. Να επαιεζεύζεηε όηη f(1)=-3/4 θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα
ιύζεηε ηηο εμηζώζεηο f(x)=-3/4 θαη f(x)=3/4 (M 10)
ΑΣΚΗΣΗ 11η (GI V ALG 4 22775)
Μηα εηαηξεία εθηίκεζε όηη ην θέξδνο ηεο Ρ (ζε ρηιηάδεο επξώ) από ηελ
πώιεζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο ήηαλ Ρ(x)=-0,5x3+1,9x2+1,
όπνπ ην x είλαη πξαγκαηηθόο αξηζκόο ηνπ δηαζηήκαηνο [0, 4), κε x λα
αληηπξνζσπεύεη ηελ δηαθεκηζηηθή δαπάλε (ζε ρηιηάδεο επξώ). Γηα
απηό ην πξντόλ, μόδεςε γηα δηαθήκηζε 3 ρηιηάδεο επξώ θαη ην θέξδνο
ηεο ήηαλ 4,6 ρηιηάδεο επξώ.

α) 1. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ παξαπάλσ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο
ζπλάξηεζεο Ρ(x) γηα λα εθηηκήζεηε έλα άιιν πνζό x πνπ ζα
κπνξνύζε λα δαπαλήζεη γηα δηαθήκηζε ε εηαηξεία ώζηε λα έρεη ην
ίδην θέξδνο (Μ 5)
2. Να επαιεζεύζεηε αιγεβξηθά ην απνηέιεζκα ηνπ εξσηήκαηνο 1.
(Μ 10)
β) Πόζα ρξήκαηα πξέπεη λα δαπαλήζεη ε εηαηξεία γηα δηαθήκηζε,
ώζηε ην θέξδνο ηεο λα είλαη κεγαιύηεξν από 4,6 ρηιηάδεο επξώ;
(Μ 10)
ΑΣΚΗΣΗ 12η (GI V ALG 4 22776)
Γηα λα θαηαζθεπάζνπκε έλα αλνηθηό θνπηί από έλα νξζνγώλην
ραξηόλη κε δηαζηάζεηο 5dm θαη 8dm, θόβνπκε ίζα ηεηξάγσλα,
πιεπξάο x, από θάζε γσλία ηνπ θαη γπξίδνπκε πξνο ηα πάλσ ηηο
πιεπξέο (ζρήκα 1)
α) Να δείμεηε όηη ν όγθνο V ηνπ θνπηηνύ εθθξάδεηαη σο ζπλάξηεζε
ηνπ x κε ηνλ ηύπν V(x)=4x3-26x2+40x. (M 6)
β) Να βξείηε ηηο ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ην x ζην πιαίζην ηνπ
πξνβιήκαηνο. (Μ 5)
γ) Να βξείηε ηηο δηαζηάζεηο (εθθξαζκέλεο ζε dm κε αθεξαίνπο
αξηζκνύο) ηνπ θνπηηνύ αλ γλσξίδνπκε όηη ν όγθνο ηνπ είλαη 8dm3.
(Μ 7)

δ) ην ζρήκα 2 δίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο
ζπλάξηεζεο V(x)=4x3-26x2+40x γηα x ζην
δηάζηεκα (0, 2,5). Χξεζηκνπνηώληαο ην ζρήκα,
λα βξείηε πνηνο είλαη ν κεγαιύηεξνο όγθνο πνπ
κπνξεί λα έρεη ην θνπηί. ηε ζπλέρεηα λα
ππνινγίζεηε αιγεβξηθά ηηο δηαζηάζεηο ηνπ
θνπηηνύ κε ην κεγαιύηεξν όγθν. (Μ 7)

σχήμα 1

σχήμα 2

ΑΣΚΗΣΗ 13η (GI V ALG 4 22777)
ην ζρήκα θαίλνληαη, ε γξαθηθή
παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο
f(x)=-x3-x2 θαη ε επζεία πνπ δηέξρεηαη από
ηα ζεκεία Α(0, 1) θαη Β(1, -2).
α) Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο επζείαο.
(Μ 7)
β) Αλ ε επζεία έρεη εμίζσζε y=-3x+1, λα
βξείηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ θνηλώλ
ζεκείσλ ηεο επζείαο κε ηε γξαθηθή
παξάζηαζε ηεο f. (M 9)
γ) Να ιύζεηε ηελ αλίζσζε –x3-x2<-3x+1
(M 9)

