
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
 
 
 
Ημερομηνία: 02/11/2019                                    Ώρα Εξέτασης: 14:00-16:00 

ΟΔΗΓΙΕΣ:  
1. Να λύσετε όλα τα θέματα, αιτιολογώντας πλήρως τις απαντήσεις σας. 
2. Κάθε θέμα βαθμολογείται με 10 μονάδες. 
3. Να γράφετε με μπλε ή μαύρο μελάνι (τα σχήματα επιτρέπεται με μολύβι). 
4. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού. 
5. Δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής.  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
 

Πρόβλημα 1 
Δίνεται η συνάρτηση 𝑓𝑓: ℤ → ℤ  για την οποία ισχύει  

𝑓𝑓(𝑎𝑎𝑎𝑎) = 𝑎𝑎𝑓𝑓(𝑎𝑎) + 𝑎𝑎𝑓𝑓(𝑎𝑎)     𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾 𝜅𝜅ά𝜃𝜃𝜃𝜃 𝛾𝛾,𝑎𝑎 ∈ ℤ 
Αν ισχύει ότι 𝑓𝑓(10) = 19,𝑓𝑓(12) = 52 και 𝑓𝑓(15) = 26, να υπολογίσετε την τιμή του  𝑓𝑓(8). 
 
Πρόβλημα 2 
Έστω η συνάρτηση 𝑓𝑓0: ℝ → ℝ  με 𝑓𝑓0(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒3𝑥𝑥.  Για κάθε φυσικό αριθμό 𝜈𝜈 θεωρούμε τις 
συναρτήσεις 

𝑓𝑓𝜈𝜈: ℝ → ℝ   με 𝑓𝑓𝜈𝜈(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓𝜈𝜈−1′ (𝑥𝑥)  
𝑔𝑔𝜈𝜈: ℝ → ℝ   με 𝑔𝑔𝜈𝜈(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥𝑓𝑓𝜈𝜈(𝑥𝑥)  

i. Να αποδείξετε ότι 𝑓𝑓𝜈𝜈(𝑥𝑥) = 3𝜈𝜈𝑒𝑒3𝑥𝑥  για κάθε 𝑥𝑥 ∈ ℝ  και για κάθε 𝜈𝜈 ∈ ℕ. 
ii. Να βρείτε το lim

𝑥𝑥→−∞
𝑔𝑔𝜈𝜈(𝑥𝑥)   

iii. Να υπολογίσετε το  

lim
𝜈𝜈→∞

𝑓𝑓1(𝑎𝑎) + 𝑓𝑓2(𝑎𝑎) + ⋯+ 𝑓𝑓𝜈𝜈(𝑎𝑎)
𝑓𝑓𝜈𝜈(𝑎𝑎)    όπου 𝛾𝛾 ∈ ℝ 

 
Πρόβλημα 3 
Έστω 𝛾𝛾,𝑎𝑎, 𝛾𝛾 ∈ ℝ έτσι ώστε 3𝑎𝑎2 < 8𝛾𝛾𝛾𝛾. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση  

4𝛾𝛾𝑥𝑥3 + 3𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 2𝛾𝛾𝑥𝑥 = 𝑎𝑎 + 𝑎𝑎 + 𝛾𝛾 
έχει ακριβώς μια πραγματική λύση στο διάστημα [−2019,2019].  
 
Πρόβλημα 4 
Δίνεται τρίγωνο ⊿𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢𝛢 . Η διχοτόμος της γωνίας  ∠𝛢𝛢 τέμνει το ευθύγραμμο τμήμα 𝛢𝛢𝛢𝛢 στο σημείο 𝛥𝛥. 
Έστω ότι ο περιγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου ⊿𝛢𝛢𝛥𝛥𝛢𝛢 τέμνει την 𝛢𝛢𝛢𝛢 ξανά στο σημείο 𝛦𝛦 και ο 
περιγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου ⊿𝛢𝛢𝛢𝛢𝛥𝛥 τέμνει την 𝛢𝛢𝛢𝛢 ξανά στο σημείο 𝛧𝛧. Να αποδείξετε ότι: 

i. Τα τρίγωνα ⊿𝛢𝛢𝛥𝛥𝛧𝛧 και ⊿𝛢𝛢𝛥𝛥𝛦𝛦 είναι όμοια και ισοσκελή. 
ii. Οι περιγεγραμμένοι κύκλοι των τριγώνων ⊿𝛢𝛢𝛥𝛥𝛦𝛦 και ⊿𝛥𝛥𝛧𝛧𝛢𝛢 τέμνονται για δεύτερη φορά 

ξανά στο σημείο τομής των τμημάτων 𝛢𝛢𝛧𝛧 και 𝛢𝛢𝛦𝛦. 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
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