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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΚΚ 

 

1. (α) Πότε μια συνάρτηση λέγεται γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού  

     της;  

(β) Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τη συνάρτηση    1 3 , 0,5f x x x    και να     

     βρείτε τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή της.  

 

 

2. Να αναφέρετε τα διαστήματα μονοτονίας των πιο κάτω συναρτήσεων και να χαρακτηρίσετε 

τα ακρότατα (τοπικά και ολικά), αν υπάρχουν.  

 

(α) 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  (β)  
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(γ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Να μελετήσετε τις πιο κάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα (τοπικά, 

ολικά): 

 

(α)   2 8 12 ,f x x x x      

(β)   3 27 ,f x x x x     

(γ)   4 22 ,f x x x x    

 

4. Να μελετήσετε τις πιο κάτω συναρτήσεις ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής: 

(α)   2 4 ,f x x x x    

(β)   3 22 3 2 ,f x x x x     

 

5. Η συνάρτηση   3 6 , , ,f x x x x        παρουσιάζει ακρότατο στο 1x  , την 

τιμή  1 1.f   Να υπολογίσετε τις τιμές των  και  .  

 

6. Δίνεται η συνάρτηση   3 26 , , ,f x x x x        . Να υπολογίσετε τις τιμές των 

 και  , αν γνωρίζουμε ότι το σημείο  1, 2   είναι σημείο καμπής για την γραφική 

παράσταση της συνάρτησης f . 

 

7. Να μελετήσετε και να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση των παρακάτω συναρτήσεων: 

 

(α)   2 4 4 ,f x x x x     

(β)   2 2 8 ,f x x x x      

(γ)    3 23 9 ,f x x x x x     
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8. Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f . Να αναφέρετε τα 

σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f  με τους άξονες των 

συντεταγμένων, τα ακρότατα και τα σημεία καμπής της.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9. Μια βιοτεχνία επίπλων πρόκειται να παράγει ένα συγκεκριμένο τύπο τραπεζιού. Το 

κόστος ημερήσιας παραγωγής x  τέτοιων τραπεζιών είναι: 

   0,10020 600 ,x x x      

Αν η βιοτεχνία πρόκειται να πουλήσει τα τραπέζια προς  100 x  ευρώ το ένα,  0,100x   

(α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση του κέρδους  x  σε ευρώ είναι: 

   2 80 600 , 0,100x x x x        

(β) Να υπολογίσετε την ημερήσια παραγωγή, ώστε το κέρδος   να είναι το μέγιστο  

     δυνατό. 

(γ) Να υπολογίσετε για αυτή την ημερήσια παραγωγή το συνολικό κέρδος.  

 

10. Κουτί σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου με βάση τετράγωνο και ανοικτό από 

πάνω, έχει εμβαδόν ολικής επιφάνειας ίσο με 12 2dm . Να υπολογίσετε τον μέγιστο δυνατό 

όγκο του. 

 

11. Η τιμή μιας μετοχής κατά τη διάρκεια ενός μήνα δίνεται από τον τύπο:   

   
3

213 120 10 1,30
3

00 ,x
x

x x x       

όπου x οι μέρες του μήνα.   

(α) Να βρείτε ποια μέρα η μετοχή είχε την ψηλότερη και ποια μέρα την χαμηλότερη τιμή.  

(β) Πόσες μονάδες ήταν η τιμή της μετοχής σε αυτές τις μέρες; 
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12. Να βρείτε τα πιο κάτω αόριστα ολοκληρώματα: 

  (α) 6 dx                                 (β) 6x dx                       (γ) 34x dx  

 

  (δ)  8 21 2x x dx                 (ε)  
2

3x dx               (στ)  2 63 1x x dx   

 

  (ζ)  
2

1x x dx                      (η) 
3 4

3

x x
dx


                (θ) 

4 2

2

2x x
dx

x


  

 

13. Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς , ,    και  , ώστε: 

 3 5 4 6 22 4 3x x x dx x x x c           

14. Να βρείτε για ποιες τιμές των ,   ισχύει: 

  2 31 2x dx x c     

15. Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f  για την οποία   5 36 4 2,f x x x x      , αν  

 1 2f  . 

16. Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης 𝑓  αν δίνεται ότι 𝑓′′(𝑥) = 3 − 6𝑥2, ∀𝑥 ∈ ℝ,  και η 

συνάρτηση 𝑓 παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο σημείο (1, 4). 

 

17. Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f , αν γνωρίζουμε ότι 𝑓′′′(𝑥) = 12𝑥 − 10, ∀𝑥 ∈ ℝ και 

ότι έχει σημείο καμπής στο 𝑥 = 1, έχει ακρότατο στο 𝑥 = −1 και η γραφική της παράσταση 

περνά από το σημείο (0, 3). 

 

18. Για μια επιχείρηση, η συνάρτηση οριακού κόστους  m x  είναι ο ρυθμός μεταβολής του 

συνολικού κόστους  x  συναρτήσει της ποσότητας παραγωγής x . Δηλαδή, 

   .m x x Ο ιδιοκτήτης μιας βιοτεχνίας μεταλλικών κατασκευών έχει διαπιστώσει ότι 

το οριακό κόστος παραγωγής x  μονάδων ενός προϊόντος εβδομαδιαίως είναι 

  34 2 1m x x x    χιλιάδες ευρώ ανά μονάδα προϊόντος. Να υπολογίσετε το συνολικό 

κόστος για την παραγωγή 7  μονάδων, αν είναι γνωστό ότι τα λειτουργικά έξοδα της 

επιχείρησης με μηδενική παραγωγή είναι 2000 ευρώ.  

 

19. Το κέρδος  x  μιας επιχείρησης σε ένα χρόνο είναι συνάρτηση του αριθμού x  των 

προϊόντων που παράγει. Το περιθώριο κέρδους είναι το κέρδος που θα αποκομίσει από 

την παραγωγή ενός επιπλέον προϊόντος, όταν παράγει ήδη x  προϊόντα και είναι ίσο με 

τον ρυθμό μεταβολής του κέρδους  .΄ x   Αν το περιθώριο κέρδους μιας επιχείρησης 

κατασκευής υπολογιστών δίνεται από τον τύπο  
23

24 2000
100

x
΄ x x      και τα 

λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης με μηδενική παραγωγή είναι €10000, να υπολογίσετε 

τo κέρδος (ή ζημιά) της επιχείρησης, όταν κατασκευάζει 500 υπολογιστές. 
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20. Πόσοι  αναγραμματισμοί  της λέξης  «ΠΟΤΑΜΙ» μπορούν να γίνουν; Πόσοι από αυτούς 

έχουν  το Α στην αρχή και το Ι στο τέλος;  
 

21. Σε μια υπηρεσία εργάζονται 5 διοικητικοί και 6 τεχνικοί υπάλληλοι. Πόσες διαφορετικές 

πενταμελείς ομάδες μπορούμε να σχηματίσουμε αν πρέπει σε κάθε ομάδα να 

συμμετέχουν 3 διοικητικοί υπάλληλοι. 
 

22. Μια αποστολή μαθητών θα επιλεγεί ώστε να αντιπροσωπεύει τις τρεις πόλεις Α, Β και Γ, 

με δυο αντιπροσώπους  από  κάθε  πόλη. Η πόλη Α θα κάμει την επιλογή της από 7 

αγόρια και 4 κορίτσια Η πόλη Β θα κάμει την  επιλογή της  από 5 αγόρια και 5 κορίτσια 

και η πόλη Γ από 3 αγόρια και 7 κορίτσια. Κατά πόσους τρόπους μπορεί να γίνει η επιλογή 

αν: 
α) Δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών κατά την επιλογή των δυο ατόμων 

που θα αντιπροσωπεύουν την κάθε πόλη .  

 β) Την κάθε πόλη θα αντιπροσωπεύει 1 αγόρι και ένα κορίτσι.  
 
 

23. Να βρείτε το πλήθος των αναγραμματισμών της λέξης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. Πόσοι από αυτούς 
έχουν όλα τα φωνήεντα συνεχόμενα; 
 

24. Να βρείτε με πόσους τρόπους μπορούν να καθίσουν 8 άτομα γύρω από ένα κυκλικό 
τραπέζι, αν 3 από αυτά θα καθίσουν σε συνεχόμενες θέσεις. 

 

25. Να βρείτε πόσους τριψήφιους αριθμούς μπορούμε να σχηματίσουμε με τα ψηφία 

1,2,3,5,7 μεγαλύτερους του 200 και μικρότερους του 700, χωρίς επανάληψη; 
 

26. Να βρείτε πόσους αριθμούς μικρότερους του 300 μπορούμε να σχηματίσουμε με τα 

ψηφία 0, 1, 2 ,3, 4, 6 , αν δεν επιτρέπεται η επανάληψη . 

 

27. α)  Να βρείτε το πλήθος των αναγραμματισμών της λέξης «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ»  

β) Να βρείτε πόσοι από τους αναγραμματισμούς του ερωτήματος αρχίζουν με Ε και 
τελειώνουν με το γράμμα  Ε.  

γ) Να βρείτε πόσοι από τους αναγραμματισμούς του ερωτήματος έχουν δυο Σ  
    συνεχόμενα. 
 

28. Μια αντιπροσωπεία 4 ατόμων θα επιλεγεί από μια τάξη η οποία αποτελείται από 7 

αγόρια και    5 κορίτσια. Να υπολογίσετε με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί 

να γίνει η επιλογή αν:  

 (α) δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.  
(β) η αντιπροσωπεία πρέπει να αποτελείται από 3 αγόρια και 1 κορίτσι.  
(γ) η αντιπροσωπεία πρέπει να περιλαμβάνει το πολύ 1 κορίτσι. 

 

 



ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ                            
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020 

 

 

29. Σε μια επιχείρηση εργάζονται 15 άτομα από τα οποία δύο είναι αδέλφια. Ο εργοδότης 

τους θα επιλέξει τυχαία μια ομάδα 5 ατόμων για να λάβει μέρος σε ένα σεμινάριο 

επιμόρφωσης. Να υπολογίσετε με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να γίνει η 

επιλογή της ομάδας αν: 

(α) δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. 
(β) επιλεγεί μόνο ένα από τα δύο αδέλφια. 
(γ) επιλεγούν και τα δύο αδέλφια                                                              

 

30. Δίνεται η λέξη ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.  

     (α) Να βρείτε το πλήθος των αναγραμματισμών της.  

     (β) Πόσοι αναγραμματισμοί αρχίζουν με Η;  

     (γ) Πόσοι αναγραμματισμοί έχουν όλα τα φωνήεντα μαζί;  

     (δ) Πόσοι αναγραμματισμοί αρχίζουν με σύμφωνο; 

 

31. (α) Να βρείτε το πλήθος των αναγραμματισμών της λέξης ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ .  

       (β) Να βρείτε πόσοι από τους πιο πάνω αναγραμματισμούς αρχίζουν από ΜΑΝΑ . 

 

32. α) Να βρείτε το πλήθος των διαφορετικών τετραψήφιων αριθμών που μπορούμε να 

σχηματίσουμε με τα ψηφία 0, 4, 7 και 8, αν επιτρέπεται η επανάληψη ψηφίου.  

β) Πόσοι από τους πιο πάνω αριθμούς: 
 i. Αρχίζoυν και τελειώνουν με το ψηφίο 7.  
ii. Είναι άρτιοι.  
iii. Έχουν το γινόμενο των ψηφίων τους ίσο με 0. 
 

33. Ένα μικρό καταφύγιο σκύλων φιλοξενεί οκτώ (8) αρσενικούς και έξι (6) θηλυκούς 

σκύλους. Μια μέρα φτάνει στο καταφύγιο μια φιλόζωη οικογένεια η οποία θέλει να 

υιοθετήσει τέσσερις (4) σκύλους.  

α) Να βρείτε με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να γίνει η επιλογή των σκύλων 

που θα υιοθετήσει η οικογένεια, χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το φύλο.  

β) Αν η οικογένεια επιλέξει τους τέσσερις (4) σκύλους στην τύχη, να υπολογίσετε τις 

πιθανότητες των πιο κάτω ενδεχομένων:  

i)  Α: να επιλέξει ακριβώς ένα αρσενικό σκύλο, 

       ii) Β: να επιλέξει το πολύ ένα θηλυκό σκύλο. 

 

34. Τα στοιχεία του συνόλου Ω είναι όλοι οι εξαψήφιοι αριθμοί που σχηματίζονται με τα 

ψηφία 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, χωρίς επανάληψη.  

α) Να βρείτε το πλήθος των στοιχείων του συνόλου Ω.  

β) Αν πάρουμε τυχαία ένα αριθμό από το σύνολο Ω, να βρείτε την πιθανότητα ο αριθμός 

που επιλέγηκε να είναι πολλαπλάσιο του 5. 
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35. Δίνεται η λέξη Σ Τ Ο Χ Α Σ Μ Ο Σ.  

α) i) Nα βρείτε το πλήθος των αναγραμματισμών της πιο πάνω λέξης. 

    ii) Nα βρείτε το πλήθος των αναγραμματισμών της πιο πάνω λέξης, που έχουν τα  

       φωνήεντα σε συνεχόμενες θέσεις.  

β) i) Aν πάρουμε στην τύχη έναν από τους αναγραμματισμούς της λέξης ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ,  

       να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου:  

       Α ={Ο αναγραμματισμός περιέχει τη λέξη ΣΤΟΧΟΣ} 

    ii) Αν ο αναγραμματισμός περιέχει την λέξη ΣΤΟΧΟΣ, να βρείτε την πιθανότητα η λέξη  

       ΣΤΟΧΟΣ να μην είναι στο τέλος του αναγραμματισμού. 

36. Αν Α και Β είναι ενδεχόμενα του ίδιου δειγματικού χώρου Ω με P(A) =
1

2
 , P(A∪B) =

5 

6
 και 

P(A∩B)= 
1 

12
 , να υπολογίσετε τις πιθανότητες των ενδεχομένων: P(Β), P(A-Β), P(A΄∪B). 

 

37. Σε ένα δοχείο είναι τοποθετημένες 

οι διπλανές κάρτες.  

 

 

 

Παίρνουμε τυχαία μια κάρτα από το δοχείο. Ορίζουμε τα ενδεχόμενα:  

A: « ο αριθμός που αναγράφεται στην κάρτα είναι άρτιος »  

Β: « η κάρτα είναι σκιασμένη »  

Να υπολογίσετε τις πιο κάτω πιθανότητες: (α) P(A)  (β) P(B)  (γ) P(B-A)  (δ) P(A∪B) 

 

38. Σ’ ένα σχολείο φοιτούν 400 παιδιά. Από αυτά τα 250 είναι κορίτσια. Το 60% των κοριτσιών 

και το 20% των αγοριών ασχολούνται στον ελεύθερο τους χρόνο με το χορό.  

(α) Αν επιλέξουμε τυχαία ένα παιδί, ποια η πιθανότητα να ασχολείται με το χορό.  

(β) Αν το παιδί που έχει επιλεγεί ασχολείται με το χορό, ποια η πιθανότητα να είναι αγόρι. 

39. Αν Α και Β είναι ενδεχόμενα του ίδιου δειγματικού χώρου Ω με P(A) = P(Β), P(A∪B) =
3 

5
 

και P(A∩B)= 
1 

10
, να υπολογίσετε:  

α. Την πιθανότητα των ενδεχομένων P(Α) 

β. Αν P(Β)= 
7 

20
, να υπολογίσετε τις πιθανότητες P(B-A) και P(A΄∪B) 

40. Σε μια ομάδα εργασίας για το περιβάλλον συμμετέχουν 8 Ευρωπαίοι και 3 Αμερικανοί 

επιστήμονες. Από αυτούς θα επιλεγεί τυχαία μια τετραμελής επιτροπή. Να βρείτε την 

πιθανότητα των ενδεχομένων:  

Α: Η επιτροπή να αποτελείται από δύο Ευρωπαίους και δυο Αμερικανούς.  

Β: Η επιτροπή να αποτελείται από τρεις τουλάχιστον Ευρωπαίους.  

Γ: Η επιτροπή να αποτελείται από επιστήμονες της ίδιας ηπείρου.  

Δ: Στην επιτροπή να αντιπροσωπεύονται και οι δυο ήπειροι. 


