
 

1 
 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΑΛΓΕΒΡΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ  
18/10/2015 

ΘΕΜΑ Α 
 
Α1. i) Πότε μια συνάρτηση f   είναι γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της; [Μον 5] 
      ii) Τί ονομάζουμε γραμμική εξίσωση με δύο αγνώστους  ;                                                                [Μον 5] 

Α2. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε συνάρτηση της στήλης Α το πεδίο ορισμού  της που βρίσκεται στη στήλη Β. 

             ΣΤΗΛΗ   Α                                     ΣΤΗΛΗ  Β                      
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Α3.  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, 
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό ,  αν η           
πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση   είναι λανθασμένη.  

α) Αν σε ένα γραμμικό σύστημα 2 x2 ισχύει     τότε :  

i. έχει πάντα μοναδική λύση    
 

  
    

 

  
 

ii.          
    

    τότε έχει μοναδική λύση την                 

iii.      
            τότε είναι αόριστο. 

 

β) Η f(x) = x 1  έχει πεδίο ορισμού  Α = R - 1                           

γ) Η f(x) = 4x 2   έχει πεδίο ορισμού Α = [2, + ).                                                                                       [Μον 10]              
 
ΘΕΜΑ Β 

Δίνεται το σύστημα 
( 1)x 3y 3

x ( 1)y 3
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Β1) Να αποδείξετε ότι για      το σύστημα έχει μοναδική λύση η οποία βρίσκεται πάνω στην ευθεία 
                                                                                                                                                         [Μον.5] 
 
Β2)  Να βρείτε τις τιμές του α για τις οποίες το σύστημα  : 

1) έχει άπειρες λύσεις και να δώσετε τη μορφή τους . 
β)   δεν έχει λύση.                                                                                                                                     [Μον.10] 

Β3) Να λυθεί το σύστημα για                                                                                                              [Μον.5] 
Β4)  Να εξετάσετε τις σχετικές θέσεις των δύο ευθειών που προκύπτουν από τις εξισώσεις του παραπάνω 
συστήματος για                                                                                                                      [Μον.5] 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1 ) Ο Κώστας έχει τρία παιδιά . Δύο δίδυμα κορίτσια και ένα αγόρι. Στην ερώτηση πόσο χρονών είναι τα 
παιδιά του απάντησε ως εξής :  

 το άθροισμα των ηλικιών των τριών παιδιών είναι 14. 

 το γινόμενο της ηλικίας της κόρης μου επί της ηλικίας του γιου μου είναι 24. 

 το άθροισμα των ηλικιών των κοριτσιών είναι μικρότερο από την ηλικία του αγοριού . 
Να βρείτε τις ηλικίες των παιδιών του Κώστα.       [Μον.10] 

Γ2) Δίνεται η ευθεία           και η ισοσκελής υπερβολή         
  

 
  

      i. Nα βρεθούν οι τιμές του λ για τις οποίες η ευθεία και η υπερβολή έχουν δύο κοινά σημεία.  [Μον.10]                                                 
     ii. Για λ =4 να αποδείξετε ότι τα δύο σχήματα εφάπτονται σε μοναδικό σημείο του οποίου να βρεθούν   
οι συντεταγμένες .                                                                                                                                            [Μον.5] 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Δίνονται οι συναρτήσεις                                       

 
Δ1)   Αν για τη συνάρτηση f ισχύουν : 

 το σημείο        είναι το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα     

 H γραφική παράσταση της συνάρτησης f έχει ως κορυφή το σημείο   
 

 
   

 

 
       

Να αποδείξετε ότι                                                                                               [Μον.5 ] 
Δ2 ) Να μελετηθεί το πρόσημο της συνάρτησης                ,                                                                                    

i. Με αλγεβρικό τρόπο. 
ii. Με γεωμετρικό (σχηματικό ) τρόπο                                                                                         [Μον.6] 

 Δ3) Να βρεθούν τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων :  

i.            

ii.       
      

       
 

iii.       
    

    
                                                                                                                                 [Μον.9] 

                                                                                                                                                                                
Δ4) Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης      και να αποδείξετε γεωμετρικά ότι η 
εξίσωση          αδύνατη.                                                                                                                        [Μον.5]                                                                                                                                                                                   
 
 


