
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

Α.ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ 

 

1.Περιγράψτε το σύνολο των μιγαδικών αριθμών και δώστε τους ορισμούς της πρόσθεσης, 

του πολ/σμού και της ισότητας δύο μιγαδικών αριθμών.(Σελ. 86-87, τα μπλε πλαίσια και 

σελ.88-89 τους ορισμούς). 

2.Να δώσετε την γεωμετρική ερμηνεία της πρόσθεσης και της αφαίρεσης δύο μιγαδικών 

αριθμών.(Σελ. 88-89, συνοδέψτε με σχήμα). 

3.Εξηγείστε γιατί το iv υπολογίζεται με τη βοήθεια του υπολοίπου της διαίρεσης του ν με το 

4.(Σελ. 90) 

4.Να αναφέρετε τις ιδιότητες των συζυγών μιγαδικών που αφορούν το άθροισμα και τη 

διαφορά δύο συζυγών και να απεικονίσετε στο επίπεδο τις εικόνες δύο συζυγών μιγαδικών, 

εξηγώντας τη συμμετρία τους ως προς τον χχ΄.(Σελ. 91) 

5.Να αποδείξετε ότι : 21212121 zzzzzzzz    .Πώς μπορείτε να 

γενικεύσετε τις παραπάνω ιδιότητες για παραπάνω από δύο μιγαδικούς; (Σελ. 91). 

6.Να επιλύσετε την εξίσωση .,,,,02 Czazaz   (Σελ. 92). 

7.Να δώσετε τον ορισμό του μέτρου ενός μιγαδικού αριθμού και να αποδείξετε ότι: 
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8.Να περιγράψετε με σχέσεις μιγαδικών την «τριγωνική ανισότητα» και να την ερμηνεύσετε 

γεωμετρικά.(Σελ. 98) 

9.Να εξηγήσετε γιατί ο γ.τ. των εικόνων των μιγαδικών z που ικανοποιούν τη σχέση |z-

z0|=p, p>0 είναι κύκλος.(Σελ. 98) 

10.Να εξηγήσετε γιατί ο γ.τ. των εικόνων των μιγαδικών z για τους οποίους ισχύει η σχέση 

|z-z1|=|z-z2| είναι η μεσοκάθετη ευθεία του ευθυγράμμου τμήματος που ενώνει τις εικόνες 

των z1,z2.(Σελ.98,99). 

 

Β. ΟΡΙΟ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 

 

1.Να δώσετε τον ορισμό της συνάρτησης και να εξηγήσετε τι είναι το πεδίο ορισμού και τι το 

σύνολο τιμών μιας συνάρτησης.(Σελ. 133). 

2.Τι είναι η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης; Με ποιό τρόπο μπορούμε από τη γραφική 

παράσταση να βρούμε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της συνάρτησης; (Σελ. 134-136). 

3.Πότε δύο συναρτήσεις λέγονται ίσες; Να δώσετε παράδειγμα συναρτήσεων που έχουν ίδιο 

τύπο, αλλά διαφορετικό πεδίο ορισμού. Θεωρούνται αυτές ίσες; (Σελ. 141) 

4.Πότε και πώς ορίζονται οι τέσσερις  πράξεις μεταξύ δύο συναρτήσεων; (Σελ. 142) 

5.Πώς ορίζεται η σύνθεση δύο συναρτήσεων; Ποιο είναι το πεδίο ορισμού της; Τι μπορείτε 

να πείτε για τη σύνθεση τριών συναρτήσεων; (Σελ.143,144). 

6.Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση είναι γνήσια μονότονη; Να αναφέρετε τους ορισμούς και για 

τα δύο είδη μονοτονίας.(Σελ. 149,μπλέ πλαίσιο). 

7.Τι είναι το μέγιστο και τι το ελάχιστο μιας συνάρτησης;  

(Σελ.151,πλαίσιο) .   

8.Πότε μια συνάρτηση λέγεται 1-1; Να δώσετε παράδειγμα τέτοιας συνάρτησης και να 

εξηγήσετε ποια συνέπεια έχει η ιδιότητα του 1-1 στη γραφική παράσταση συνάρτησης.(Σελ. 

152, και σχήμα). 

9.Πώς και πότε ορίζεται η αντίστροφη μιας συνάρτησης f ; Πως συμβολίζεται; Τι έχετε να 



παρατηρήσετε για τις γραφικές παραστάσεις δύο αντίστροφων συναρτήσεων; 

Χρησιμοποιήστε ένα παράδειγμα.( Σελ. 154-155). 

10.Να αναφέρετε όσες ιδιότητες των ορίων γνωρίζετε.(Σελ.165,166, όλα τα μπλε πλαίσια). 

11.Να αναφέρετε το κριτήριο παρεμβολής και να δώσετε ένα παράδειγμα υπολογισμού ορίου 

με τη βοήθειά του.(Σελ. 169,170). 

12.Να φτιάξετε τις γραφικές παραστάσεις της εκθετικής και της λογαριθμικής συνάρτησης 

και με τη βοήθειά τους να υπολογίσετε τα όριά τους στα ανοικτά άκρα του πεδίου ορισμού 

καθεμιάς.(Σελ. 185). 

13.Να δώσετε τον ορισμό της συνεχούς συνάρτησης και να πείτε σε ποιες περιπτώσεις μια 

συνάρτηση θεωρούμε ότι παρουσιάζει ασυνέχεια σε κάποιο σημείο του πεδίου ορισμού 

της.(Σελ. 188-189). 

14.Να αναφέρετε όλες τις μορφές συναρτήσεων που θεωρούμε συνεχείς καθώς και όλες τις 

πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων που οδηγούν σε συνεχή συνάρτηση.(Σελ. 189-190) 

15.Πότε μια συνάρτηση είναι συνεχής στο (α,β) και πότε στο [α,β]; (Σελ. 191). 

16.Να αναφέρετε το θεώρημα Bolzano  και να εξηγήσετε γιατί λέμε ότι η ρίζα βρίσκεται στο 

ανοικτό και όχι στο κλειστό διάστημα.(Σελ. 192). 

17.Να διατυπώσετε και να αποδείξετε το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών. (Σελ. 194)  

18.Να αναφέρετε το θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής μιας συνάρτησης. Πως 

υπολογίζουμε το σύνολο τιμών μιας γνήσια αύξουσας και συνεχούς στο [α,β] συνάρτησης; Τι 

αλλάζει αν η συνάρτηση είναι γνήσια φθίνουσα; (Σελ. 195,196). 

 

Γ.ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

1.Πως ορίζεται η εφαπτομένη μιας συνάρτησης σε ένα σημείο της; Ποιά εξίσωση έχει η 

εφαπτομένη; (Σελ. 212, πλαίσιο και μαύρα γράμματα). 

2.Πότε μια συνάρτηση f λέγεται παραγωγίσιμη σε ένα σημείο χο; Να γράψετε όλους τους 

τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τη συμβολίσουμε. (Σελ. 213) 

3.Να αποδείξετε ότι αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο του πεδίου 

ορισμού της τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό. Να δείξετε με ένα αντιπαράδειγμα 

ότι το αντίστροφο δεν ισχύει.(Σελ. 217).  

4.Να υπολογίσετε με τη βοήθεια του ορισμού , τις παραγώγους συναρτήσεις των 

παρακάτω συναρτήσεων: 

.)(,)(,)(,)(,)(,)( xxfxxfxxfxxfxxfcxf v   (Σελ. 

223,224,225)  

5.Να βρείτε τις παραγώγους της εφχ και της σφχ με τη βοήθεια των κανόνων παραγώγισης 

.(Σελ. 232). 

6.Να γράψετε τους τύπους που δίνουν τις παραγώγους αθροίσματος, γινομένου και πηλίκου 

δύο συναρτήσεων.(Σελ. 229,230,231). 

7.Να διατυπώσετε τον κανόνα της αλυσίδας και με τη βοήθεια του να υπολογίσετε τις 

παραγώγους των χα, αχ, ln |x|.(Σελ. 234,235). 

8.Τι ονομάζουμε ρυθμό μεταβολής ενός μεγέθους χ ως προς ένα μέγεθος y;(Σελ.241). 

9.Nα διατυπώσετε το θεώρημα Rolle και με τη βοήθεια ενός σχήματος να το ερμηνεύσετε 

γεωμετρικά.(Σελ. 246). 

10.Να διατυπώσετε το Θεώρημα Μέσης Τιμής και με τη βοήθεια ενός σχήματος να το 

ερμηνεύσετε γεωμετρικά.(Σελ. 247). 

11. Να αποδείξετε ότι αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα διάστημα Δ και ισχύει 

γιαυτήν ότι f΄(x)=0 για κάθε εσωτερικό σημείο του διαστήματος Δ, τότε η f είναι 

σταθερή.(Σελ. 251).  

12.Αν f,g είναι δύο συναρτήσεις ορισμένες και συνεχείς στο Δ και ισχύει γιαυτές ότι : 



)()( xgxf  για κάθε χ εσωτερικό σημείο του Δ, να δείξετε ότι υπάρχει σταθερά c 

τέτοια ώστε f(x)=g(x)+c , για κάθε χ που ανήκει στο Δ.(Σελ. 251). 

13.Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής στο Δ και f΄(χ)>0 για κάθε εσωτερικό σημείο του 

Δ τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ.(Αντίστοιχα, αν f΄(χ)<0, τότε η f είναι γνήσια 

φθίνουσα στο Δ).(Σελ. 253). 

14.Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση παρουσιάζει τοπικό μέγιστο (τοπικό ελάχιστο) σε ένα σημείο 

χο; (Σελ. 258,259). 

15.Να διατυπώσετε και να αποδείξετε το θεώρημα Fermat. (Σελ. 260). 

16.Ποιές συνθήκες πρέπει να ισχύουν ώστε μια συνάρτηση f  να έχει τοπικό ακρότατο 

σε ένα σημείο χο; Να μάθετε τη σχετική απόδειξη. (Σελ. 262). 

17.Πότε χαρακτηρίζουμε μια συνάρτηση κοίλη και πότε κυρτή; Ποιο είναι το κριτήριο με το 

οποίο δουλεύουμε για να δώσουμε ένα τέτοιο χαρακτηρισμό σε μια συνάρτηση; (Σελ. 

273,274, τα πλαίσια). 

18.Πότε ένα σημείο (χ0,f(χ0)) χαρακτηρίζεται σημείο καμπής για μια συνάρτηση f ; 

(Σελ. 275). 

19.Τι πρέπει να ισχύει για να είναι μια ευθεία της μορφής χ=χ0, ασύμπτωτη της γραφικής 

παράστασης μιας συνάρτησης; (Σελ. 279). 

20.Τι πρέπει να ισχύει ώστε μια ευθεία της μορφής y=λχ+β να είναι ασύμπτωτη της γραφικής 

παράστασης μιας συνάρτησης; Πότε αυτή χαρακτηρίζεται πλάγια και πότε οριζόντια 

ασύμπτωτη; (Σελ. 280). 

21.Να αναφέρετε σε ποιές περιπτώσεις και πως εφαρμόζεται το θεώρημα του De l’ 

Hospital.Να γράψετε από ένα παράδειγμα για κάθε περίπτωση. (Σελ. 282,283). 

 

Δ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ   

 

1.Τι ονομάζουμε παράγουσα μιας συνεχούς συνάρτησης; (Σελ. 303). 

2.Αν f είναι μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα Δ και F είναι μια παράγουσα της 

f στο Δ, τότε να δείξετε ότι: 

i. Oλες οι συναρτήσεις της μορφής G(x)=F(x)+c είναι επίσης παράγουσες της f. 

ii. Κάθε άλλη παράγουσα G της f στο Δ παίρνει τη μορφή: G(x)=F(x)+c.(Σελ. 304).  

3.Τι είναι το ορισμένο ολοκλήρωμα μιας συνεχούς συνάρτησης f ; Ποιες ιδιότητες έχει; (Σελ. 

330,332, όλα τα πλαίσια). 

4.Διατυπώστε και αποδείξτε το θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού. 

(Σελ. 334,335). 

5. Μάθετε το σχόλιο που αναφέρεται στη εποπτική απόδειξη του θεωρήματος της 

σελίδας (334). 

6.Αποδείξτε ότι αν μια συνάρτηση f παίρνει τιμές μη θετικές στο [α,β], τότε το 

εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική της παράσταση, τον χχ΄ και τις 

ευθείες χ=α, χ=β, δίνεται από τη σχέση: 


a
dxxfE .)()( (Σελ. 344). 

7.Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις γραφικές 

παραστάσεις των συναρτήσεων f,g και τις ευθείες χ=α, χ=β, δίνεται από τη 

σχέση: .)()()(  



dxxgxfE (Σελ. 345). 

 


