ΘΕΜΑ 4ο
ΑΣΚΗΣΗ 1η (GI V ALG 4 17838)
Γηα ηε γσλία σ ηζρύεη όηη 5ζπλ2σ+28ζπλσ+21=0
α) Να δείμεηε όηη ζπλσ=-4/5

(Μ 10)

β) Αλ γηα ηελ γσλία σ επηπιένλ ηζρύεη π/2<σ<π, ηόηε:
1. λα δείμεηε όηη ζπλ2σ=7/25 θαη εκ2σ=-24/25
2. λα ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο παξάζηαζεο:



13[ 2 2   2 2 ]  12
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(Μ 8)

(Μ 7)

ΑΣΚΗΣΗ 2η (GI V ALG 4 17844)

 x  y  1
α) Να ιπζεί ην ζύζηεκα:  2
2
x  y  1

(Μ 12)

β) Με ηελ βνήζεηα ηνπ εξσηήκαηνο (α) θαη ηνπ ηξηγσλνκεηξηθνύ
θύθινπ, λα βξείηε όιεο ηηο γσλίεο σ πνπ βξίζθνληαη ζην [0, 2π], πνπ
ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε ζπλσ+εκσ=-1 θαη λα ηηο απεηθνλίζεηε ζηνλ
ηξηγσλνκεηξηθό θύθιν. (Μ 13)
ΑΣΚΗΣΗ 3η (GI V ALG 4 17846)
Γίλνληαη νη ζπλαξηήζεηο f(x)=ζπλx θαη g(x)=ζπλ2x.
α) Να κεηαθέξεηαη ζηελ θόια ζαο θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ
παξαθάησ πίλαθα ηηκώλ ησλ ζπλαξηήζεσλ f θαη g. ηε ζπλέρεηα, λα
ζρεδηάζεηε ζην ίδην ζύζηεκα αμόλσλ ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ
ζπλαξηήζεσλ f(x) θαη g(x), γηα θάζε x πνπ βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα
[0,2π] (Μ 8)
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β) Με ηε βνήζεηα ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο, λα πξνζδηνξίζεηε ην
πιήζνο ησλ ιύζεσλ ηεο εμίζσζεο ζπλ2x = ζπλx (1) ζην δηάζηεκα
[0, 2π] (Μ 4)
γ) Να ιύζεηε αιγεβξηθά ηελ εμίζσζε (1) ζην δηάζηεκα [0,2π] θαη λα
ζεκεηώζεηε πάλσ ζην ζρήκα ηνπ εξσηήκαηνο (α) ηηο ζπληεηαγκέλεο
ησλ θνηλώλ ζεκείσλ ησλ γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ ησλ ζπλαξηήζεσλ
f θαη g (Μ 13).

ΑΣΚΗΣΗ 4η (GI V ALG 4 17852)
Έλα παηρλίδη θξέκεηαη κε έλα ειαηήξην από ην ηαβάλη. Σν ύςνο ηνπ
από ην πάησκα ζε cm ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ t ζε sec δίλεηαη από ηε
ζρέζε h(t)=α ζπλ(σt)+β, κε α,β πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο θαη σ>0.
Όηαλ ην ειαηήξην ηαιαληώλεηαη, ην ειάρηζην ύςνο ηνπ παηρληδηνύ
από ην πάησκα είλαη 20cm θαη ην κέγηζην είλαη 100cm. Σε ρξνληθή
ζηηγκή t=0 ην ύςνο παίξλεη ηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπ θαη ν ρξόλνο κηαο
πιήξνπο ηαιάλησζεο (ζέζεηο: ειάρηζην – εξεκία – κέγηζην- εξεκίαειάρηζην) είλαη 6sec.
α) λα απνδείμεηε όηη σ=π/3.

(Μ 5)

β) Να πξνζδηνξίζεηε ηη ηηκέο ησλ α θαη β αηηηνινγώληαο ηελ
απάληεζή ζαο. (Μ 6)
γ) Να ππνινγίζεηε ην ύςνο ηνπ παηρληδηνύ από ην πάησκα 14cm
κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηαιάλησζεο. (Μ 8)
δ) Να ραξάμεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο h(t), γηα
όια ηα t ζην δηάζηεκα [0, 12]. (Μ6)
ΑΣΚΗΣΗ 5η (GI V ALG 4 17855)
Έλα ζώκα ηαιαληώλεηαη θαηαθόξπθα ζην άθξν ειαηεξίνπ. Η
απόζηαζε ηνπ ζώκαηνο από ην έδαθνο ζε cm, δίλεηαη από ηελ
ζπλάξηεζε f(t)=12εκ(πt/4)+13, όπνπ t ν ρξόλνο ζε ώξεο.
α) Να βξείηε ηελ πεξίνδν ηεο ηαιάλησζεο.

(Μ 7)

β) Να βξείηε ηελ απόζηαζε ηνπ ζώκαηνο από ην έδαθνο ηηο ρξνληθέο
ζηηγκέο t=5 θαη t=8. (Μ 8)
γ) Να βξείηε θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από t=0 έσο t=8, πνηα
ρξνληθή ζηηγκή ε απόζηαζε ηνπ ζώκαηνο από ην έδαθνο είλαη
ειάρηζηε. Πνηα είλαη ε απόζηαζε απηή; (Μ 10)
ΑΣΚΗΣΗ 6η (GI V ALG 4 20331)
Η ζεξκνθξαζία κηαο πεξηνρήο ζε βαζκνύο Κειζίνπ (νC) θαηά ηελ
δηάξθεηα ελόο εηθνζηηεηξαώξνπ δίλεηαη θαηά πξνζέγγηζε από ηελ
ζπλάξηεζε f(t)=-8ζπλ(πt/12)+4, κε ην t λα αλήθεη ζην δηάζηεκα
[0, 24] (t ν ρξόλνο ζε ώξεο)
α) Να βξείηε ηε κέγηζηε θαη ηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαώξνπ. (Μ 7)

β) Να βξείηε ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη ίζε κε 0νC
(Μ 6)
γ) Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ f γηα όια ηα t πνπ βξίζθνληαη ζην
δηάζηεκα [0, 24]. (Μ 7)
δ) Να βξείηε, κε ηε βνήζεηα ηε γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο f, πόηε ε
ζεξκνθξαζία είλαη πάλσ από 0νC (Μ 5)
ΑΣΚΗΣΗ 7η (GI V ALG 4 20338)
ην παξαθάησ ζρήκα, δίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε κηαο
ζπλάξηεζεο f, πνπ είλαη ηεο κνξθήο f(x)=α+βζπλ2x, όπνπ α, β
πξαγκαηηθνί αξηζκνί.
α) Με βάζε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f, λα βξείηε ηε κέγηζηε θαη
ηελ ειάρηζηε ηηκή ηεο. (Μ 4)
β) Πνηα είλαη ε πεξίνδνο Σ ηεο ζπλάξηεζεοf; Να αηηηνινγήζεηε ηελ
απάληεζε ζαο. (Μ 4)
γ) Με βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ ζρήκαηνο, λα απνδείμεηε όηη: α=-2 θαη
β=6. (Μ 8)
δ) Να πξνζδηνξίζεηε αιγεβξηθά ηα θνηλά ζεκεία ηεο γξαθηθήο
παξάζηαζεο ηεο f κε ηελ επζεία y=1 ζην δηάζηεκα [0, 2π] (Μ 9)

ΑΣΚΗΣΗ 8η (GI V ALG 4 20339)
Μηα ξόδα πνδειάηνπ πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ άμνλα ηεο.
εκεηώλνπκε έλα ζεκείν Ρ ηεο ξόδαο (όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα), ην
νπνίν ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0, είλαη ην ζεκείν επαθήο ηεο ξόδαο κε
κία επηθάλεηα. Η ζπλάξηεζε πνπ εθθξάδεη ηελ απόζηαζε h ζε m ηνπ
ζεκείνπ Ρ από ηελ επηθάλεηα, t sec κεηά ηελ αξρή ηεο θίλεζεο
δίλεηαη από ηε ζρέζε: h(t)=-0,2ζπλ(σt)+0,2 , κε σ ζεηηθή
πξαγκαηηθή ζηαζεξά. Τπνζέηνπκε όηη ην ζεκείν Ρ θάλεη έλα πιήξε
θύθιν ζε 4sec.
α) λα απνδείμεηε όηη σ=π/2.

(Μ 5)

β) Να πξνζδηνξίζεηε ηελ απόζηαζε ηνπ Ρ από ηελ επηθάλεηα ηηο
ζηηγκέο: t1=1sec, t2=2sec θαη t3=7sec. (M6)
γ) Να βξείηε ηελ κέγηζηε θαη ηελ ειάρηζηε ηηκή ηεο h.
δ) Να πξνζδηνξίζεηε ηελ αθηίλα ηεο ξόδαο.

(M 5)

(Μ 9)

ΑΣΚΗΣΗ 9η (GI V ALG 4 20921)
ην παξαθάησ ζρήκα δίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο
g(x)=αx+β, όπνπ α, β πξαγκαηηθνί αξηζκνί θαη ηεο ζπλάξηεζεο
f(x)=ξεκ(σx), όπνπ σ>0 θαη ξ>0. Καη νη δύν ζπλαξηήζεηο έρνπλ
πεδίν νξηζκνύ ην ζύλνιν ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ. Δπίζεο ε f έρεη
κέγηζην 3.
α) Να απνδείμεηε όηη ξ=3 θαη σ=2
β) Να βξείηε ηα α θαη β.

(Μ 10)

(Μ 5)

γ) Να βξείηε, γξαθηθά, ην πιήζνο ησλ ιύζεσλ ηεο εμίζσζεο
3εκ(2x)-12x/π=0 ζην δηάζηεκα [0,π] (Μ 10)

ΑΣΚΗΣΗ 10η (GI V ALG 4 20922)
Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f(t)=-2εκ(πt/2)+2 κε t ζεκείν ηνπ δηαζηήκαηνο
[0, 4].
α) Να βξείηε ηελ πεξίνδν ηεο f.

(Μ 5)

β) Να βξείηε ηελ κέγηζηε θαη ηελ ειάρηζηε ηηκή ηεο, θαζώο θαη ηηο
ηηκέο ηνπ t γηα ηηο νπνίεο ε f παίξλεη απηέο ηηο ηηκέο. (Μ 12)
γ) Να θαηαζθεπάζεηε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f.

(Μ 8)

ΑΣΚΗΣΗ 11η (GI V ALG 4 20923)
Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f(x)=2εκ(3x)+1, κε x πξαγκαηηθό αξηζκό.
α) Να βξείηε ηελ πεξίνδν Σ θαη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο f.

(Μ 5)

β) ην παξαθάησ ζρήκα δίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο
ζπλάξηεζεο g(x)=αεκ(βx)+γ κε x πξαγκαηηθό αξηζκό.

1. Να πξνζδηνξίζεηε ηα α, β, γ. (Μ 12)
2. Γηα α=-2, β=1 θαη γ=1, λα ιύζεηε ηελ εμίζσζε f(x)=g(x) ζην
δηάζηεκα [0, π) (Μ 8)
ΑΣΚΗΣΗ 12η (GI V ALG 4 22690)
Γίλεηαη ε εμίζσζε 1   x  3 x
α) Να απνδείμεηε όηη, αλ xo είλαη κία ιύζε ηεο εμίζσζεο (Α), ηόηε
 x0  0. (Μ 5)
β) Θεσξνύκε ηελ εμίζσζε (1-εκx)2=3ζπλ2x (B) ε νπνία πξνθύπηεη
πςώλνληαο ζην ηεηξάγσλν ηα δύν κέιε ηεο εμίζσζεο (Α). Να ιύζεηε
ηελ (Β). (Μ 12)
γ) Να ιύζεηε ηελ (Α).

(Μ 8)

ΑΣΚΗΣΗ 13η (GI V ALG 4 22691)
ην παξαθάησ ζρήκα δίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο
f(x)=2εκ(πx/4).

α) Να βξείηε ηελ πεξίνδν ηεο ζπλάξηεζεο f.

(M 5)

β) Σν ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη νξζνγώλην κε Α(2/3, 0). Να βξείηε:
1. ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ Γ
(Μ 10)
2. ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ Β θαη Γ. (Μ 10)
ΑΣΚΗΣΗ 14η (GI V ALG 4 22693)
ην παξαθάησ ζρήκα δίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο
f(x)=αεκ(σx) κε παξακέηξνπο α, σ ζεηηθνύο αξηζκνύο.

Να βξείηε:
α) Σελ πεξίνδν ηεο ζπλάξηεζεο f
β) ηνπο αξηζκνύο α θαη σ

(Μ 9)

(Μ 8)

γ) ηνπο πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο θ γηα ηνπο νπνίνπο ε εμίζσζε f(x)=θ
έρεη κνλαδηθή ιύζε ζην δηάζηεκα [0, π/2) θαη ζηε ζπλέρεηα λα ιπζεί
ε εμίζσζε απηή.
(Μ 8)

