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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Α. 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. 15). 

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. 16-17). 

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

αλλά διαφορετικό πεδίο ορισμού. Θεωρούνται αυτές ίσες; (Σελ. 23) 

4.Πότε και πώς ορίζονται οι τέσσερις  πράξεις μεταξύ δύο συναρτήσεων; (Σελ. 24) 

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

πείτε για τη σύνθεση τριών συναρτήσεων; (Σελ.25,26). 

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

είδη μονοτονίας.(Σελ. 31,μπλέ πλαίσιο). 

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

(Σελ.32,πλαίσιο) .   

8.Πότε μια συνάρτηση λέγεται 1-1; Πότε μια συνάρτηση είναι 1-1; Να δώσετε παράδειγμα τέτοιας 

συνάρτησης και να εξηγήσετε ποια συνέπεια έχει η ιδιότητα του 1-1 στη γραφική παράσταση 

συνάρτησης.(Σελ. 33, 34 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. 35-36). 

10.Να αναφέρετε όσες ιδιότητες των ορίων γνωρίζετε.(Σελ. 42, 43, 44, 47, 48 όλα τα μπλε 

πλαίσια). 

11. Να αποδείξετε ότι το όριο πολυωνυμικής με το χ να τείνει στο χο ισούται με την τιμή του 

πολυωνύμου για χ=χο. (Σελ. 49)  

12.Να αναφέρετε το κριτήριο παρεμβολής και να δώσετε ένα παράδειγμα υπολογισμού ορίου με τη 

βοήθειά του.(Σελ. 51). 

13. Τα μπλε πλαίσια των σελίδων 52, 53. 

14.Να αναφέρετε όλες τις απροσδιόριστες μορφές για τα όρια αθροίσματος, γινομένου, διαφοράς 

και πηλίκου συναρτήσεων.(Σελ. 61). 

15. Να δώσετε τον ορισμό της ακολουθίας καθώς και του ορίου μιας ακολουθίας. (68) 

16.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. 

70-71). 

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

πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων που οδηγούν σε συνεχή συνάρτηση.(Σελ. 71-72) 

18.Πότε μια συνάρτηση είναι συνεχής στο (α,β) και πότε στο [α,β]; (Σελ. 73). 

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

ανοικτό και όχι στο κλειστό διάστημα.(Σελ. 74). 

20.Να διατυπώσετε και να αποδείξετε το θεώρημα ενδιάμεσων τιμών. (Σελ. 76)  

21. 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. 77, 78). 
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Γ.ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

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

εφαπτομένη; (Σελ. 94, 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. 95) 

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. 99).  

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

συναρτήσεων: vf(x) c, f(x) x, f(x) x , f(x) x.    (Σελ.105,106)  

5. Να γράψετε τους τύπους που δίνουν τις παραγώγους αθροίσματος (με απόδειξη), γινομένου 

και πηλίκου δύο συναρτήσεων.(Σελ. 111, 112, 113). 

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

.(Σελ. 114). 

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

παραγώγους των χα, αχ, ln |x|.(Σελ. 116,117). 

8.Τι ονομάζουμε ρυθμό μεταβολής ενός μεγέθους χ ως προς ένα μέγεθος y;(Σελ.123). 

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

γεωμετρικά.(Σελ. 128). 

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

ερμηνεύσετε γεωμετρικά.(Σελ. 128). 

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

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

σταθερή.(Σελ. 133).  

12.Αν f,g είναι δύο συναρτήσεις ορισμένες και συνεχείς στο Δ και ισχύει για αυτές 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. 133). 

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. 135). 

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

(Σελ. 140,141). 

15.Να διατυπώσετε και να αποδείξετε το θεώρημα Fermat. (Σελ. 142). 

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

ένα σημείο χο; Να μάθετε τη σχετική απόδειξη. (Σελ. 144). 

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. 155, 156, τα 

πλαίσια). 

18.Πότε ένα σημείο (χ0,f(χ0)) ονομάζεται σημείο καμπής για μια συνάρτηση f ; Με ποιο κριτήριο 

βρίσκουμε το σημείο καμπής; (Σελ. 157, 158). 

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

παράστασης μιας συνάρτησης; (Σελ. 161). 
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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. 162). 

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

γράψετε από ένα παράδειγμα για κάθε περίπτωση. (Σελ. 164,165). 

 

Δ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ   

 

1.Τι ονομάζουμε παράγουσα μιας συνάρτησης; (Σελ. 185). 

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. 186).  

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

212,214, όλα τα πλαίσια). 

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

216,217). 

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

(216). 

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. 226). 

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. 227). 

 

 

Για τα 5, 6 και 7 έχω επιφυλάξεις για το αν και πώς μπορούν να ζητηθούν. Δεν έχω βρει από το 

2000 που προσπαθώ έστω και έναν σχολικό σύμβουλο που να μπορεί να δώσει μια υπεύθυνη 

απάντηση! 

 

Καλό διάβασμα!   


