ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ 1ο
Α.

Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης f(x) = x
είναι f΄(x) = 1.
Μονάδες 8

Β.

Πότε µια συνάρτηση f σε ένα διάστηµα ∆ του πεδίου
ορισµού της λέγεται γνησίως αύξουσα και πότε γνησίως
φθίνουσα;
Μονάδες 6

Γ.

Να δώσετε τον ορισµό της διαµέσου (δ) ενός δείγµατος
ν παρατηρήσεων.
Μονάδες 6

∆.

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος
δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.
α. Το εύρος είναι µέτρο θέσης.
β. Η διακύµανση εκφράζεται µε τις ίδιες µονάδες µε
τις οποίες εκφράζονται οι παρατηρήσεις.
γ.

Ισχύει (f(g(x)))΄ = f΄ (g(x)) . g΄ (x)
όπου f , g παραγωγίσιµες συναρτήσεις.

δ. ∆ύο ενδεχόµενα Α και Β του ίδιου δειγµατικού
χώρου Ω λέγονται ασυµβίβαστα, όταν Α ∩ Β = ∅ .
ε. Το κυκλικό διάγραµµα χρησιµοποιείται µόνο για τη
γραφική παράσταση των ποσοτικών µεταβλητών.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 2ο
Στο σύλλογο καθηγητών ενός λυκείου το 55% είναι
γυναίκες, το 40% των καθηγητών είναι φιλόλογοι και το
30% είναι γυναίκες φιλόλογοι. Επιλέγουµε τυχαία έναν
καθηγητή για να εκπροσωπήσει το σύλλογο σε κάποια
επιτροπή.
Να υπολογίσετε τις πιθανότητες ο καθηγητής να είναι:
α. γυναίκα ή φιλόλογος
β. γυναίκα και όχι φιλόλογος
γ. άνδρας και φιλόλογος
δ. άνδρας ή φιλόλογος.

Μονάδες 5
Μονάδες 5
Μονάδες 7
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 3 ο

x
x2 − 1
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Το πεδίο ορισµού της συνάρτησης είναι το σύνολο:
α. R
β. (-1,1)
γ. R- {-1,1}
δ. (1, + ∞)
Μονάδες 5
∆ίνεται η συνάρτηση f(x) =

Β. Να αποδείξετε ότι
ορισµού της.

f΄(x)<0 για κάθε x του πεδίου

Γ. Να υπολογίσετε το lim [(x + 1) ⋅ f (x) ]

Μονάδες 7

x → −1

Μονάδες 6
∆. Να βρείτε τη γωνία που σχηµατίζει η εφαπτοµένη της
γραφικής παράστασης της f στο σηµείο ( 0, f(0) ) µε τον
άξονα x΄x .
Μονάδες 7
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 4ο
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η χρηµατική
παροχή από τους γονείς, σε Ευρώ, δείγµατος έξι µαθητών
της πρώτης τάξης ( ο µάδα Α) και έξι µαθητών της δεύτερης
τάξης (οµάδα Β) ενός Γυµνασίου.
Οµάδα Α
1
8
9
5
3
4

Οµάδα Β
7
14
6
4
12
5

α. Να υπολογίσετε τη µέση τιµή και τ η διά µεσο των
παρατηρήσεων κάθε οµάδας.
Μονάδες 6
β. Να συγκρίνετε µεταξύ τους ω ς προς την οµοιογένεια τις
δύο οµάδες.
Μονάδες 5
γ. Αν σε κάθε παρατήρηση της οµάδας Α γίνει αύξηση
20% και οι παρατηρήσεις της οµάδας Β αυξη θούν κατά
5 Ευρώ η κάθε µία, πώς διαµορφώνονται οι νέες µέσες
τιµές των δύο οµάδων;
Μονάδες 8
δ. Να συγκρίνετε µεταξύ τους ως προς την οµοιογένεια τις
δύο οµάδες µε τα νέα δεδοµένα.
Μονάδες 6

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµη νία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

2.

3.
4.
5.
6.

αντιγράψετε στο τετράδιο. Τα σχήµατα που θα
χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο µπορούν να γίνουν και µε
µολύβι.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά
άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οπ οία και θα
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τ α θέµατα.
Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μια (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοα ντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥ ΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΪΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΘΕΜΑ 1ο
A) Έστω η συνάρτηση f(x)= x 2 . Να αποδείξετε ότι
f΄(x) = 2x.
Μονάδες 10
B) Ας υποθέσουµε ότι x 1 , x 2 , . . . , x k είναι οι τιµές µιας
µεταβλητής X, που αφορά τα άτοµα ενός δείγµατος
µεγέθους ν (όπου k ≤ ν), ν i είναι η συχνότητα και f i
είναι σχετική συχνότητα της τιµής x i , i = 1, 2, …, k.
Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε
στο τετράδιό σας το γράµµα της και ακριβώς δίπλα την
ένδειξη (Σ), αν η πρόταση είναι σωστή, ή (Λ), αν αυτή
είναι λανθασµένη.
α) Το άθροισµα όλων των σχετικών συχνοτήτων των
τιµών της µεταβλητής Χ είναι ίσο µε 100.
β) Η µέση τιµή x ορίζεται από τη σχέση:
1 k
x = ∑ xiνi
ν i=1

γ) Για τη σχετική συχνότητα f i ισχύει ότι
f i > 1, για κάθε i = 1, 2, …, k.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

(για x ≠ 0)

δ) Ο συντελεστής µεταβολής CV ορίζεται
από το λόγο:
CV =

τυπική απόκλιση
µέσητιµή

ε) Η διακύµανση (ή διασπορά)
ορίζεται από τη σχέση:
_
1 k
s = ∑ (xi - x)2 νi
ν i=1
2

.

της

µεταβλητής

X

.
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 2ο
Ένα δείγµα εργαζοµένων µιας εταιρείας εξετάστηκε ως προς
το χρόνο (σε ώρες) υπερωριακής απασχόλησης κατά τη
διάρκεια ενός µηνός και προέκυψε ο παρακάτω πίνακας.
Ώρες υπερωριακής
απασχόλησης
Κλάσεις [ - )

Αθροιστική
συχνότητα Ν i

0–2

5

2–4

15

4–6

20

6–8

35

8 – 10

40

Να βρείτε:
α) το µέγεθος του δείγµατος,
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β) τις συχνότητες και τις σχετικές συχνότητες των κλάσεων
και
Μονάδες 10
γ) τη µέση τιµή.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 3o
3x 2
, όπου x ∈ IR .
∆ίνεται η συνάρτηση f(x) = 2
4x + 5

Να βρείτε:
α) το σηµείο στο οποίο η γραφική
συνάρτησης f τέµνει τον άξονα x΄x,

β) το

παράσταση

της

Μονάδες 5

lim f(x),

x→0

Μονάδες 5
γ) την παράγωγο της συνάρτησης f,

Μονάδες 5

δ) τα διαστήµατα στα οποία η συνάρτηση f είναι γνησίως
αύξουσα και αυτά στα οποία είναι γνησίως φθίνουσα
και
Μονάδες 5
ε) τα ακρότατα της συνάρτησης f.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Μονάδες 5

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 4ο
Οι χρόνοι σε ώρες (παρατηρήσεις) που έξι από τους
επίγειους σταθµούς δεν είχαν επαφή µε τον Ελληνοκυπριακό
δορυφόρο είναι:
t 1 = 0, t 2 = 0, t 3 = 1, t 4 = 2, t 5 = 4, t 6 = 5 .
α) Να βρείτε τη µέση τιµή
παρατηρήσεων.

x

και τη διάµεσο δ των
Μονάδες 6

β) Αν f(x) = (t 1 –x) 2 +(t 2 –x) 2 +(t 3 –x) 2 +(t 4 –x) 2 +(t 5 –x) 2 +(t 6 –x) 2 ,
τότε:
i)

να αποδείξετε ότι

f΄ ( x ) = 0
Μονάδες 6

ii) να αποδείξετε ότι f( x ) = 6s 2 , όπου s 2 είναι η
διακύµανση των παρατηρήσεων και
Μονάδες 5
iii) να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης της γραφικής
παράστασης της συνάρτησης f στο σηµείο Α ( x , f( x )).
Μονάδες 8

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ 1ο
Α.

Για δύο συµπληρωµατικά ενδεχόµενα Α και
δειγµατικού χώρου Ω, να αποδείξετε ότι ισχύει :
Ρ ( Α΄ ) = 1 – Ρ ( Α )

Α΄

ενός

Μονάδες 9
Β.

Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη
σωστή απάντηση.
Μία συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη σε ένα σηµείο x0 του
πεδίου ορισµού της, αν υπάρχει το :
α.

lim f (x0 + h ) − f (h )
h →0
h

, h ∈ R , h ≠ 0 και το όριο αυτό

είναι πραγµατικός αριθµός
β.

lim f (x0 − h ) − f (x0 ) , h ∈ R , h ≠ 0
h →0
h

γ.

lim f (x0 + h ) − f (x0 ) , h ∈ R , h ≠ 0 και το όριο αυτό
h →0
h
είναι πραγµατικός αριθµός

δ.

lim f (x0 + h ) + f ( h ) , h ∈ R , h ≠ 0 .
h →0
h

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Μονάδες 5

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Γ.

Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη
σωστή απάντηση.
Μέτρο θέσης ενός συνόλου δεδοµένων είναι :
α. το εύρος
β. η διάµεσος
γ. η διακύµανση
δ. η τυπική απόκλιση.
Μονάδες 5

∆.

Να ορίσετε το συντελεστή µεταβολής ενός συνόλου
παρατηρήσεων.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται η συνάρτηση

f ( x) =

x2 − 1 .

α. Να βρεθεί το πεδίο ορισµού της.
Μονάδες 5
β. Να δείξετε ότι ο ρυθµός µεταβολής της f, όταν x=3, ισούται µε

3 2
.
4
γ. Αν h(x) =

Μονάδες 10

f (x) − 3
x−2

για x ≠ 2, να υπολογίσετε το lim h (x) .
x→ 2

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 3ο
Έχουµε 30 σφαίρες µέσα σ’ ένα δοχείο, αριθµηµένες από το 1 έως το
30. Επιλέγουµε στην τύχη µία σφαίρα. Έστω Α το ενδεχόµενο ο
αριθµός της σφαίρας να είναι άρτιος και Β το ενδεχόµενο ο αριθµός
αυτός να είναι πολλαπλάσιο του 5.
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Αν Α΄, Β΄ είναι τα συµπληρωµατικά ενδεχόµενα των Α και Β
αντιστοίχως, να υπολογίσετε τις πιθανότητες :
α.
β.
γ.
δ.

Ρ (Α) , P (B)
Μονάδες 6

Ρ (Α ∪ Β)

Μονάδες 6

Ρ ( Α ∪ Β΄ )

P((A΄ ∩ Β) ∪ (Α ∩ Β΄ ))

Μονάδες 6
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4ο
Το βάρος ενός δείγµατος µαθητών λυκείου ακολουθεί
κανονική ή περίπου κανονική κατανοµή.
Το 50% των µαθητών του δείγµατος έχουν βάρος το πολύ
65 Kg, ενώ περίπου το 47,5% αυτών έχουν βάρος από 65 Kg
έως 75 Kg.
α. Να υπολογίσετε τη µέση τιµή, τη διάµεσο και την τυπική
απόκλιση του βάρους των µαθητών του δείγµατος.
Μονάδες 6
β. Να εξετάσετε αν το δείγµα είναι οµοιογενές.
Μονάδες 6
γ. Να υπολογίσετε το ποσοστό των µαθητών του δείγµατος,
που έχουν βάρος από 55 Kg έως 70 Kg.
Μονάδες 6
δ. Ο αριθµός των µαθητών του δείγµατος αυτού που έχουν
βάρος από 55 Kg έως 60 Kg, είναι 27. Να υπολογίσετε το
σύνολο των µαθητών του δείγµατος.
Μονάδες 7
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο
τετράδιο. Τα σχήµατα που θα χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο
µπορούν να γίνουν και µε µολύβι.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης µετά τη 10:00 πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΘΕΜΑ 1ο
A. Έστω ότι t 1 , t 2 , ... , t ν είναι οι παρατηρήσεις µιας
µεταβλητής Χ ενός δείγµατος, µεγέθους ν και Χ η µέση
τιµή των παρατηρήσεων.
Να αποδείξετε ότι:

(t1 - x) + (t2 - x ) + ... + (tν - x )
=0
ν
Μονάδες 13
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας την παράγωγο των
παρακάτω συναρτήσεων:
f(x) = x,

g (x) = ηµx,

h(x) = συνx και φ(x) = c,

όπου c σταθερά.
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ 2ο
Η εξέταση ενός δείγµατος 20 υπαλλήλων µιας επιχείρησης,
ως προς τον αριθµό των ηµερών που αυτοί απουσίασαν κατά
το µήνα ∆εκέµβριο του 2002, έδωσε τις εξής παρατηρήσεις:
0, 1, 1, 3, 0, 0, 2, 4, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0 .
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α) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα
και να συµπληρώσετε όλα τα στοιχεία που λείπουν.
Ηµέρες
Συχνότητα
απουσίας
xi

νi

Σχετική
Συχνότητα

Αθροιστική
Συχνότητα

fi

Ni

Αθροιστική
Σχετική
Συχνότητα F i

0
1
2
3
4
Σύνολο
Μονάδες 10
−

β) Να υπολογίσετε τη µέση τιµή x των παρατηρήσεων.
Μονάδες 5
γ) Να βρείτε τη διάµεσο δ των παρατηρήσεων.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 3o

2
∆ίνεται η συνάρτηση f(x) = x − 1 , όπου x ∈ IR .
x 2 + 19
Να βρείτε:
α) το

lim f(x) και το

x→0

lim f(x),

x →− 1

Μονάδες 6
β) την πρώτη παράγωγο της συνάρτησης f , και
Μονάδες 9
γ) τα διαστήµατα στα οποία η συνάρτηση f είναι γνησίως
αύξουσα και αυτά στα οποία είναι γνησίως φθίνουσα.
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
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ΘΕΜΑ 4ο
Ένα χελιδόνι πετάει και το ύψος του h (σε µέτρα), από το
έδαφος, δίνεται σε συνάρτηση µε το χρόνο t (sec) από τον
τύπο:
Να βρείτε :

h(t) = 3t 2 - 6t + 5,

0 ≤ t≤ 5

α) το ύψος στο οποίο το χελιδόνι βρίσκεται τη χρoνική στιγµή t = 0,
Μονάδες 6
β) το ρυθµό µεταβολής του ύψους h, ως προς t, τη χρονική
στιγµή t = 2 ,
Μονάδες 7
γ) σε ποια χρονική στιγµή t το ύψος του χελιδονιού από το
έδαφος γίνεται ελάχιστο και ποιο είναι τότε το ύψος
αυτό;
Μονάδες 12
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους)
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα δεν θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

