
ΔΙArΩΝΙΣMA (ΣTιΙN ΣYNEXEΙΑ)

ΘEMΑ 1

A. Π6τε λiμε 6τι μια oυvαρηση f εivαι συνεχηq ατo κλειoτ6 διιioημα [α 'β] ; (μov' 4)

B. Αν μια συναρηση f(x) εiναι oυνryηq oτo [α'β] με f(α) Ξ f(β) και κ εvζ αριΘμoζ

μεταξ6 των f(α) , f(β) 'vα ωτoδεξετε 6τι υτιiρ1ει 6vα τoυλαμoτoν x,, e (α'β) τaτoιoζ ιιστε
f(xo)= 1 (μov'9)

Γ, Nα σημεubσετε με {Σ)τo oωα16 η (Λ) τo fuiθog πg zιαρακιiτo τρoτιiοει6:

1.Avηfεiναισυνεχilgαro[α,β]καιυπ6ρ1ειxο€(α,β)6σrεf(xο)=o,τoτεf(α)Γ(β)<o.
2. Av η f εινα1 συνεχilg και γιηoicoq ω5ξoυoα oτo A: (0, +cο) τ6τε τo orivoλο nμιbv ηq f εivαι
Γ(A)=( ιim f(x), Ιim f(x)).

3.Aνη f εiναι συvετηζ στo xο με f(xο)+0,τoτεo1τψ69ηg f(x) κoντα οτo xu εiναι
oμ6oημε9 τoυ f(x,,).
4. H εικoνα f(Δ) εv6q διαοτηματoζ Δ μ6σΦ μιαζ συνηo6q και μη oταθερi1q oυναρηoτ1q l
εivαι διαoτημα
5. Av 1im f(x) = _cο τ6τε ειν.ιι f(x) < o κorrεii oτo xo '

6. Αv τo lim f(x) εiναι πραγματικ6q αριθμoq τoτε η fεiναι oυvεχηζ στo xο (μov. Ι2)

ΘEMA 2

Τoτω η αοναρηoη f : (0' Ι] J R συνεmζ στo δι&σημα (o'Ι] με

li. η) ι= ] καl lΓ{x), x|. (x_|} .Yι{o.l)
Αv g(x)=Γ(x) tnx 3 'xe(0,1]

α) Να βρεθεi η nμη f(t)
β) Nα βρεΘεi τo Ιimg(x)

γ) Να δεiξετε υπαρ1ει 6να τoυλαχιστoν xo € (o, Ι) d)στε g(xo): ο

δ) Νσ βρεθεi ro lim I g1x.)ημ l , !E9ι* l 
1. ηι g(x ) g(x) ,

(μov. 6)
(μoν. 6)

(μoν' 7)

(μov' 6)



6λ
\._:

l"με, tm1".fiΤ@-ρ)x_r+x)=l ,6π0υ α>0,α>β '

α) Nα δε{ξριε 6τι '. a"_92=-2
β) EσrΦ μια σιrv&ρηoη f :[-2,2]'+R συvεΙfζ και'l_1'' 6σrε
f3(x)+2af':(x)+β'?f(x) = βx3 _x+1 ' x e|-\2| .

Nα δεiξετε 6n
i) η εξioωoη f(x)=0 6χει μια Φνo λδση σro δuiσημα (0'1).

ii) υrιiιρΙgι θι,α τΦfuiΙστoν xo e (_ao) rirτε r1x"1= {Gι1)ΞGι12
xo

ii) υoαiφ1ε μoναδικ6 ξeι_2'2] Φστa

.,,, _ xof(xo) +(xo + l)f(xo + l) t(xo + 2)f(xo + 2)r\qr--

ΘEMΑ 4

Mια ow&ρηoη f εivαι oριoβη και oιπryfg oιo &ioπ1μα (ξ+co) μ τη διoητεq
f(x1(r1x1+zε') = x' "o' (1) γ!α.κiθε x>o, f(l)>o
Nα αroδεξετε 6π
α) f(x) = 1 _ 6 ' Τια κaΘε x € (q+.o)

β) υπliρ1gι μoιrσfiκ6 xo > 0 τiτoιo dloεε lnxo+xo=9

υπiρIει ξvα τoυλ&Iιστσv ξ>O τετoιo rilοτε f1ξ)+f](ο=t-ξ

δεν ιπ6ρ2ρι τo 6ρι0 lim -Ξ:-iixoxe^-l

(μoν. 6 )

(μov. 7 )

(μov. 7 )

(μoν.5)

(μov. η
(μoν. 6)

(μσv. 6)

(μov.6)

1)

δ)


