ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚA
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΘΕΜΑ 1 ο
Εξετάσαµε δείγµα 25 οικογενειών µιας πόλης, ως προς τον
αριθµό των παιδιών τους. Τα αποτελέσµατα φαίνονται
στον παρακάτω πίνακα:
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Αθροίσµατα

α) Να µεταφέρετε τον παραπάνω πίνακα στο τετράδιό σας
και να τον συµπληρώσετε.
Μονάδες 5
β) Να βρείτε την επικρατούσα τιµή.

Μονάδες 5

γ) Να βρείτε τη διάµεσο.

Μονάδες 5

δ) Τι ποσοστό οικογενειών έχει τρία παιδιά;

Μονάδες 5

ε) Πόσες οικογένειες έχουν µέχρι και δύο παιδιά;
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΘΕΜΑ 2 ο
∆ίνεται η συνάρτηση f(x)=

 2x − 18

 x −3

 λx + 3

,

x >9

,

x≤9

όπου λ∈IR.
α) Να βρείτε το

lim f(x)

Μονάδες 12

β) Να βρείτε το

lim f(x)

Μονάδες 5

x→9+

x→9−

γ) Να βρείτε το λ, ώστε η συνάρτηση f να είναι συνεχής
στο x 0 =9.
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ 3 ο
∆ίνεται η συνάρτηση f:IR→IR µε
f(x)=2x 3 -9x 2 +αx+β µε α,β∈IR
α) Να υπολογίσετε την παράγωγο της συνάρτησης f.
Μονάδες 5
β)Αν f΄(1)=0 και f(2)=5, να βρείτε τα α και β.

Μονάδες 10

γ)Για τις τιµές των α και β που βρήκατε στο ερώτηµα (β),
να µελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη µονοτονία.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 4 ο
Το άθροισµα του µήκους και του πλάτους ενός οικοπέδου, σχήµατος
ορθογωνίου παραλληλογράµµου, είναι 200 µέτρα. Αν το µήκος του
είναι x µέτρα:

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
α) Να αποδείξετε ότι το εµβαδόν του οικοπέδου ως συνάρτηση του
x δίνεται από τον τύπο
Ε(x)= -x2+200x.
Μονάδες 5
β) Για ποια τιµή του x το εµβαδόν του οικοπέδου γίνεται
µέγιστο;
Μονάδες 10
γ) Να υπολογίσετε τη µέγιστη τιµή του εµβαδού του
οικοπέδου.
Μονάδες 10

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην
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 απάντηση 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
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
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ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚA
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΘΕΜΑ 1 ο
α) Να βρείτε την πρώτη παράγωγο των συναρτήσεων:
Μονάδες 5

1) f 1 (x)=x⋅lnx, x>0
2) f 2 (x)=

x+1
ex

Μονάδες 5

β) Να βρείτε τη δεύτερη παράγωγο των συναρτήσεων:
1) g 1 (x)=ηµx - συνx

Μονάδες 8

2) g 2 (x)=5x 3 - 7x 2 +x+2004

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 2 ο
α) Να υπολογίσετε το όριο

lim 3x 2 − 9x , x≠3
x −3

x →3

Μονάδες 10
β) ∆ίνεται η συνάρτηση µε τύπο:
 x 3 − 1 , x ≤ 1
f(x) =  2
λx − λ 2 , x > 1
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
1) Να υπολογιστεί το

lim f (x)

Μονάδες 4

2) Να υπολογιστεί το

lim f (x)

Μονάδες 4

x→1−

x→1 +

3) Να βρεθούν οι τιµές του λ, ώστε η συνάρτηση f να είναι
συνεχής στο x 0 =1.
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ 3 ο
∆ίνεται η συνάρτηση µε τύπο f(x)=x 3 -12x
α) Να εξετάσετε τη συνάρτηση ως προς τη µονοτονία .
Μονάδες 13
β) Να εξετάσετε για ποιες τιµές του x η συνάρτηση έχει
Μονάδες 6
ακρότατα.
γ) Για κάθε θέση ακρότατου, να υπολογίσετε την τιµή της
Μονάδες 6
συνάρτησης.
ΘΕΜΑ 4 ο
Εξετάσαµε δείγµα 50 κατοίκων µιας πόλης, ως προς τον αριθµό
των πιστωτικών τους καρτών. Τα αποτελέσµατα φαίνονται
στον παρακάτω πίνακα:
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
α)

Να µεταφέρετε τον παραπάνω πίνακα στο τετράδιό σας και
Μονάδες 10
να τον συµπληρώσετε.

β)

Να βρείτε τη µέση τιµή του δείγµατος των 50 κατοίκων.
Μονάδες 5

γ)

Πόσοι κάτοικοι έχουν περισσότερες από δύο κάρτες;
Μονάδες 5

δ)

Να σχεδιάσετε το κατακόρυφο ραβδόγραµµα συχνοτήτων.
Μονάδες 5

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην 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,
τα
οποία
θα
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε
απάντηση
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

