ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ 1ο
Α. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της σταθερής
συνάρτησης
f(x) = c είναι ίση µε 0.
Μονάδες 8
Β.
Να δώσετε τον ορισμό της συνέχειας μιας
συνάρτησης f
στο σημείο x0 του πεδίου ορισμού της.
Μονάδες 5
Γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή
Λάθος
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε
πρόταση.
α. Η συχνότητα της τιμής xi μιας μεταβλητής Χ
είναι
αρνητικός αριθμός.
β. Στην κανονική κατανομή το 95% των
παρατηρήσεων
βρίσκεται στο διάστημα ( x − s, x + s),
όπου x είναι
η μέση τιµή των παρατηρήσεων και s η τυπική
τους
απόκλιση.
γ. Αν διαιρέσουµε τη συχνότητα νi μιας
μεταβλητής Χ
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ

µε το μέγεθος ν του δείγματος, προκύπτει η
σχετική
συχνότητα fi της τιμής xi .
Μονάδες 6

Δ. Στον παρακάτω πίνακα τα Α και Β συµβολίζουν
ενδεχόμενα ενός πειράματος τύχης. Στη Στήλη Ι
αναγράφονται διάφορες σχέσεις για τα Α και Β
διατυπωμένες στην κοινή γλώσσα και στη Στήλη ΙΙ
σχέσεις διατυπωμένες στη γλώσσα των συνόλων.
Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της
Στήλης Ι και
δίπλα σε κάθε γράμμα τον αριθμό της Στήλης ΙΙ
που
αντιστοιχεί στην ίδια διατύπωση.
Στήλη Ι
Στήλη ΙΙ
α πραγματοποιείται ένα
1 
τουλάχιστον από τα Α, Β
β πραγματοποιείται το Α αλλά
2 
όχι το Β
γ πραγματοποιούνται συγχρόνως 3    /
τα Α
και Β
4 
Στη Στήλη ΙΙ περισσεύει µία σχέση.
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 2 ο
Δίνεται η συνάρτηση f µε τύπο f ( x) 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

x 2  4x  3
x 3

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ

Α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
Μονάδες 10
Β.

f(x)
Να υπολογίσετε το lim
x3
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 3ο
Στην «Αττική οδό» εξυπηρετούνται καθημερινά 200
χιλιάδες
οχήματα, τα οποία διανύουν από 5 έως 45 χιλιόμετρα.
Η
διανυόμενη απόσταση σε χιλιόμετρα από τα οχήματα
αυτά
παρουσιάζεται στην πρώτη στήλη του πίνακα:
Κλάσεις
σε χλµ.

[5 , 15)
[15 , 25)
[25 , 35)
[35 , 45)

Σύνολο

Κέντρο
κλάσης
xi

Συχνότητα
νi σε χιλ.
μονάδες

Σχετική
συχνότη
τα
fi%

Αθροιστική
Αθρ.
Συχνότητα
Σχετ.
Νi σε χιλ. Συχνότητα
F i%
μονάδες

60
68
180
200

Α.

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω
πίνακα και να συµπληρώσετε τις τιμές των
αντίστοιχων
μεγεθών.
Μονάδες 10
Β. Να σχεδιάσετε το ιστόγραμμα (xi , fi%) και το
πολύγωνο
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
σχετικών συχνοτήτων.
Γ.
∆.

Γ΄ ΤΑΞΗ
Μονάδες 5

Να βρείτε τη μέση τιµή x .
Μονάδες 5
Να βρείτε το πλήθος των οχημάτων που διανύουν
απόσταση τουλάχιστον 25 χιλιομέτρων.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 4ο
Δίνεται η συνάρτηση f µε τύπο
Οι πιθανότητες P(A) και P(B) δύο ενδεχομένων Α και
Β ενός
δειγματικού χώρου Ω είναι ίσες µε τις τιμές του x,
στις οποίες η f έχει
αντίστοιχα τοπικό ελάχιστο και τοπικό μέγιστο.

Α.
Β.
για

1
Να δείξετε ότι Ρ(Α) =
2

1
Ρ(Β) =
3

Μονάδες 9
Για τις παραπάνω τιμές των P(A), P(B) καθώς και
P(A∪B) =

2
, να βρείτε τις πιθανότητες:
3

i. P(A∩B)
ii.
P(A-B)
iii.
P[(A∩B)΄]
iv.

P[(A-B) ∪ (Β-Α)] .
Μονάδες 16

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα
προκαταρκτικά
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ

(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθηµα). Τα θέματα
να μην τα
αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας µόνο 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.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα
θέματα.
4. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη
διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά την 10.30΄
πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΜΑΪΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΘΕΜΑ 1ο
Α) Να γράψετε τον ορισµό της διαµέσου δ ενός δείγµατος ν
παρατηρήσεων, οι οποίες έχουν διαταχθεί σε αύξουσα
σειρά.
Μονάδες 5
B) Ας υποθέσουµε ότι t 1 , t 2 , . . . , t ν είναι οι τιµές µιας
µεταβλητής X, που αφορά τις παρατηρήσεις ενός
δείγµατος µεγέθους ν. Να γράψετε τη σχέση που δίνει τη
µέση τιµή x των παρατηρήσεων του δείγµατος.
Μονάδες 5
Για καθεµιά από τις προτάσεις Γ) και ∆), 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.
Γ) Αν οι τιµές x 1 , x 2 , . . . , x k µιας ποσοτικής µεταβλητής X
είναι σε αύξουσα διάταξη και οι αντίστοιχες απόλυτες
συχνότητές τους είναι ν 1 , ν 2 , ..., ν k , τότε η αθροιστική
συχνότητα της τιµής x i είναι
N i = ν 1 + ν 2 + ... + ν i ,

για i = 1, 2, ... , k .

Μονάδες 2

∆) Γενικά δεχόµαστε ότι ένα δείγµα τιµών µιας µεταβλητής
θα είναι οµοιογενές εάν ο συντελεστής µεταβολής (CV)
ξεπερνά το 10%.
Μονάδες 3
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ε) Ας υποθέσουµε ότι οι συναρτήσεις f, g έχουν και οι δύο
πεδίο ορισµού ένα σύνολο Α. Να γράψετε στο τετράδιό
f
σας το πεδίο ορισµού της συνάρτησης
µε
R=
g
f(x)
.
R(x) =
g(x)
Μονάδες 5
ΣΤ)Υποθέτουµε ότι f είναι µια συνάρτηση µε πεδίο ορισµού
Α. Πότε η f λέγεται συνεχής σ’ ένα σηµείο x 0 ∈ A;
Μονάδες 2
Ζ) Να µεταφέρετε συµπληρωµένες στο τετράδιό σας τις
παρακάτω ισότητες:
lim ηµx = . . . ,

x → x0

lim εφx = . . .

x → x0

lim συνx = . . . ,

x → x0

(όταν συνx 0 ≠ 0) .
Μονάδες 3

ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνονται οι συναρτήσεις f(x) = x 2 – 5x + 6 και g(x) = x – 3,
όπου x ∈ IR .
α) Να βρείτε τα

β) Να βρείτε το

lim f(x) ,

x→2

lim g(x) .

x→2

Μονάδες 8

f(x)
.
x → 3 g(x)
lim

Μονάδες 7
γ) Αν f΄(x) και g΄(x) είναι οι παράγωγοι των συναρτήσεων
f(x) και g(x) αντίστοιχα, να υπολογίσετε την τιµή της
παράστασης:
Κ = 3 f ΄ (200) + 819 g ΄ (-1) .

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Μονάδες 10

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 3ο
Οι εισπράξεις (σε χιλιάδες ευρώ) ενός δείγµατος δέκα
υποκαταστηµάτων µιας εµπορικής επιχείρησης, κατά το
µήνα Απρίλιο του 2004, ήταν:
50, 15, 15, 20, 15, 30, 15, 20, 50, 50.
α) Να υπολογίσετε τη µέση τιµή x των εισπράξεων.
Μονάδες 5
β) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα
και να συµπληρώσετε όλα τα στοιχεία του.
Εισπράξεις Συχνότητα Σχετική
(σε χιλιάδες
συχνόευρώ)
τητα
νi
xi
fi
xi - x

(x i - x ) 2

(x i - x ) 2 ν i

15
20
30
50
Σύνολο

Μονάδες 15
γ) Θεωρώντας γνωστό ότι για τη διακύµανση ισχύει ο τύπος
1 k
2
2
s = ∑ (x i - x ) ν i , να υπολογίσετε:
ν i=1
γ 1 ) τη διακύµανση των εισπράξεων,
Μονάδες 3
γ 2 ) την τυπική απόκλιση.
Μονάδες 2
ΘΕΜΑ 4o
∆ίνεται η συνάρτηση

f(x) =

2
1 + x2

, όπου x ∈ IR .

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Να βρείτε:
α) το

lim f(x),

x→0

Μονάδες 2
β) το ρυθµό µεταβολής της συνάρτησης f ως προς x, όταν
x=1,
Μονάδες 3
γ) τα διαστήµατα στα οποία η συνάρτηση f είναι γνησίως
αύξουσα και αυτά στα οποία είναι γνησίως φθίνουσα,
Μονάδες 10
δ) τα ακρότατα της συνάρτησης f ,

Μονάδες 5

ε) την εξίσωση της εφαπτοµένης της γραφικής παράστασης
της συνάρτησης f στο σηµείο Α ( 1, f(1) ) .
Μονάδες 5
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους)
1.

Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα δεν θα τα αντιγράψετε στο
τετράδιο.

2.

Να
γράψετε
το
ονοµατεπώνυµό
σας
στο
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν.

πάνω

µέρος

των

∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
3.

Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.

4.

Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

5.

∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων.

6.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΘΕΜΑ 1ο
Α.

Αν Α και Β είναι δύο ενδεχόµενα ενός δειγµατικού χώρου Ω µε
Α⊆Β, τότε να αποδείξετε ότι Ρ(Α) ≤ Ρ(Β).
Μονάδες 7

Β.

α. Πότε ένα πείραµα ονοµάζεται πείραµα τύχης;
β. Να δώσετε τον ορισµό του δειγµατικού χώρου ενός
πειράµατος τύχης.
Μονάδες 6

Γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος
δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
α.

Αν
τότε

lim

x → x0

f (x) = A 1

lim

x → x0

και

lim

x → x0

g(x) = A 2 ,

(f (x) ⋅ g(x)) = A 1A 2 .

β.

Μία συνάρτηση f µε πεδίο ορισµού Α λέµε ότι
παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο x 1 ∈A, όταν
f(x)≤f(x 1 ) για κάθε x σε µια περιοχή του x 1 .
γ. Ισχύει (f(x)⋅g(x))΄ = f΄(x)⋅g(x) + g΄(x)⋅f(x), όπου f και
g παραγωγίσιµες συναρτήσεις.
1
δ. Ισχύει x ΄ =
µε x > 0 .
x
ε. Για δύο συµπληρωµατικά ενδεχόµενα Α και Α΄ ενός
δειγµατικού χώρου Ω ισχύει Ρ(Α΄) = 1 + Ρ (Α).
στ. Το µέτρο διασποράς εύρος ισούται µε τη διαφορά της
ελάχιστης παρατήρησης από τη µέγιστη παρατήρηση.
Μονάδες 12

( )

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται η συνάρτηση f µε τύπο
α.
β.

γ.

f (x) =

x+2
.
ex

Να βρείτε τη µονοτονία και τα ακρότατα της συνάρτησης.
Να αποδείξετε ότι

f (x) + f ΄(x) =

1
.
ex

Μονάδες 9
Μονάδες 8

Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης της γραφικής
παράστασης της f στο σηµείο Α (0, f(0)).
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 3ο
Η µέση τιµή των βαθµών που πήραν οι 25 µαθητές της Γ΄ τάξης ενός
Λυκείου στα Μαθηµατικά είναι 14, ενώ η µέση τιµή των βαθµών των
10 µαθητών που παρουσίασαν τη µικρότερη βαθµολογία είναι 11.
α. Να βρείτε τη µέση τιµή της βαθµολογίας των 15 υπόλοιπων
µαθητών.
Μονάδες 12
β.

Αν το άθροισµα των τετραγώνων των βαθµών των 25 αυτών
µαθητών είναι 5000, να βρείτε το συντελεστή µεταβολής (CV).
Μονάδες 13

ΘΕΜΑ 4ο
Έστω Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6} ο δειγµατικός χώρος της ρίψης ενός
αµερόληπτου ζαριού και η συνάρτηση f : IR → IR µε τύπο
1
f(x) = x3 – kx2 + 4x + 2 , όπου k∈Ω.
3
Αν P(1) = P(3) = P(5) = 2P(2) = 4P(4) = 2P(6), τότε να βρείτε:

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

µη

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

α. Τις πιθανότητες των απλών ενδεχοµένων P(1), P(2), P(3), P(4),
P(5), P(6).
Μονάδες 8
β. Τις πιθανότητες των ενδεχοµένων Α και Β, όπου
Α: «Η ένδειξη του ζαριού είναι άρτιος αριθµός»
Β: «Η ένδειξη του ζαριού είναι περιττός αριθµός».
Μονάδες 8
γ. Την πιθανότητα του ενδεχοµένου Γ, όπου
Γ: «Η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο IR » .
Μονάδες 9
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. 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.
2. 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.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10:00.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ 1ο
Α. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος
συνάρτησης f(x)=x, είναι (x)΄ = 1 .

της

ταυτοτικής
Μονάδες 10

Για καθεµιά από τις επόµενες προτάσεις, να γράψετε στο
τετράδιό σας το γράµµα της και δίπλα την ένδειξη (Σ), αν
αυτή είναι σωστή ή την ένδειξη (Λ), αν αυτή είναι
λανθασµένη.
Β. Ισχύει ότι: (x v )΄ = vx v-1 , όπου v φυσικός αριθµός.
Μονάδες 3
Γ. Η σχετική συχνότητα f i της τιµής x i , µιας µεταβλητής Χ,
v
είναι f i = vi , i = 1, 2, ..., k, v i η συχνότητα της τιµής x i και
v το µέγεθος του δείγµατος.
Μονάδες 3
∆. Αν f 1 , f 2 , ..., f k είναι οι σχετικές συχνότητες των τιµών
x 1 , x 2 , ..., x k µιας µεταβλητής Χ ενός δείγµατος µεγέθους
v, ισχύει: f 1 + f 2 + ... + f k = 100.
Μονάδες 3
Ε. Ένα δείγµα τιµών µιας µεταβλητής θα είναι οµοιογενές,
αν ο συντελεστής µεταβολής ξεπερνά το 10%.
Μονάδες 3
ΣΤ. Η παράγωγος της f στο x 0 εκφράζει το ρυθµό µεταβολής
του y=f(x) ως προς x, όταν x = x 0 .
Μονάδες 3
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 2ο
Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται οι βαθµολογίες, στην
εκατοντάβαθµη κλίµακα, των µαθητών ενός τµήµατος της ∆΄
τάξης,
κάποιου
Εσπερινού
Ενιαίου
Λυκείου,
στα
µαθηµατικά γενικής παιδείας.
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Αριθµός µαθητών
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Μονάδες σε µόρια

α. Να βρείτε πόσοι είναι οι µαθητές του τµήµατος.
Μονάδες 7
β. Να βρείτε πόσοι είναι οι µαθητές που έχουν βαθµό από
40 µόρια και πάνω.
Μονάδες 7
γ. Να κατασκευάσετε τον πίνακα µε τις συχνότητες v i , τις
κεντρικές τιµές x i και τα γινόµενα x i v i . Nα υπολογίσετε
τη µέση τιµή των βαθµών των µαθητών του τµήµατος.
Μονάδες 11

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 3o
Τα βάρη µιας οµάδας, πέντε µαθητών, είναι:
62, 77, 65, 72, 69

κιλά

α. Να αποδείξετε ότι το µέσο βάρος των πέντε µαθητών
είναι 69 κιλά.
Μονάδες 5
β. Να υπολογίσετε τη διάµεσο των τιµών των βαρών.
Μονάδες 5
γ. Να υπολογίσετε το εύρος των τιµών των βαρών.
Μονάδες 5
δ. Αν προστεθεί στην οµάδα ένας έκτος µαθητής και το
µέσο βάρος των έξι µαθητών γίνει 72 κιλά, να βρείτε το
βάρος του έκτου µαθητή που προστέθηκε στην οµάδα.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 4ο
∆ίνεται η συνάρτηση
f(x)=x 2 – 4 (x-2), x ∈ IR .
α. Να βρείτε την πρώτη παράγωγο f΄(x), της f(x).
Μονάδες 5
β. Να αποδείξετε ότι: x f΄΄(x) – f΄(x) = 4 .
Μονάδες 6
γ. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης της καµπύλης
της συνάρτησης f στο σηµείο µε τετµηµένη x 0 = 1 .
Μονάδες 7
δ. Να µελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τα ακρότατα.
Μονάδες 7

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
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 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

