ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄)
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 MAΪΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΘΕΜΑ Α
Α1.

Για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω
να αποδειχθεί ότι:
Ρ(Α–Β)=Ρ(Α) – Ρ(Α∩Β).
Μονάδες 7

Α2.

Πότε δύο ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω
λέγονται ασυμβίβαστα;
Μονάδες 4

Α3.

Τι εκφράζει η σχετική συχνότητα f i μιας παρατήρησης
x i ενός δείγματος.
Μονάδες 4

Α4.

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας
στο τετράδιό σας δίπλα, στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε
πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α) Η διακύμανση εκφράζεται στις ίδιες μονάδες με τις
οποίες εκφράζονται οι παρατηρήσεις.
Μονάδες 2
β) Σε μία κανονική κατανομή το εύρος ισούται
περίπου με έξι φορές τη μέση τιμή, δηλαδή R ≈ 6 x .
Μονάδες 2

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

γ) Για την παράγωγο μιας σύνθετης συνάρτησης ισχύει
(f(g(x)))΄=f΄(g(x))·g΄(x)
Μονάδες 2
δ) Πάντοτε ένα μεγαλύτερο δείγμα δίνει πιο
αξιόπιστα αποτελέσματα από ένα μικρότερο
δείγμα.
Μονάδες 2
ε) Ένα
δείγμα
τιμών
μιας
μεταβλητής
είναι
ομοιογενές, αν ο συντελεστής μεταβλητότητας δεν
ξεπερνά το 10%.
Μονάδες 2
ΘΕΜΑ Β
Ένα κουτί περιέχει άσπρες, κόκκινες και μαύρες σφαίρες.
Παίρνουμε τυχαία μια σφαίρα. Η πιθανότητα να είναι μαύρη
1
είναι P(M)= , η πιθανότητα να είναι άσπρη είναι P(A)= 4λ2
4
7
και η πιθανότητα να είναι κόκκινη είναι P(K)= − 5λ + , όπου
4
λ ∈. Αν για το πλήθος Ν(Ω) των σφαιρών που υπάρχουν
στο κουτί ισχύει 64<Ν(Ω)<72, τότε
Β1. Να δείξετε ότι Ν(Ω)=68
Β2. Να υπολογιστεί η τιμή του λ

Μονάδες 6
Μονάδες 8

Β3. Να βρείτε πόσες άσπρες, πόσες μαύρες και πόσες
κόκκινες σφαίρες υπάρχουν στο κουτί.
Μονάδες 6
Β4. Παίρνουμε τυχαία μία σφαίρα. Να βρεθεί η πιθανότητα
αυτή να είναι άσπρη ή μαύρη.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

ΘΕΜΑ Γ

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

Οι πωλήσεις, σε χιλιάδες ευρώ, που έγιναν από τους πωλητές
μιας εταιρείας κατά τη διάρκεια ενός έτους ομαδοποιήθηκαν
σε πίνακα συχνοτήτων με κλάσεις ίσου πλάτους. Το
αντίστοιχο πολύγωνο σχετικών συχνοτήτων f i % έχει
διαδοχικές κορυφές τις:
Α(8, 0)
Β(10, 10)
Γ(12, 20)
∆(14, y ∆ )
E(16, y Ε )
Ζ(18, 10)
Η(20, 0)
όπου y ∆ , y Ε οι τεταγμένες των κορυφών ∆ και Ε του
πολυγώνου ΑΒΓ∆ΕΖΗ.
Γ1. Να υπολογιστούν οι τεταγμένες y ∆ και y Ε των κορυφών
∆ και Ε, αν επιπλέον γνωρίζουμε ότι η μέση τιμή των
πωλήσεων στη διάρκεια του έτους είναι 14200 ευρώ και
το ευθύγραμμο τμήμα ∆Ε είναι παράλληλο προς τον
οριζόντιο άξονα
Μονάδες 7
Γ2. Να σχεδιαστεί το πολύγωνο των σχετικών συχνοτήτων
fi%.
Μονάδες 3
Γ3. Να
κατασκευαστεί
ο
πίνακας
των
σχετικών
συχνοτήτων fi% της κατανομής των πωλήσεων που
έγιναν από τους πωλητές της εταιρείας κατά τη
διάρκεια ενός έτους.
Μονάδες 7
Γ4. Η διεύθυνση της εταιρείας αποφάσισε τη χορήγηση
ενός επιπλέον εφάπαξ ποσού σε όσους πωλητές έχουν
κάνει ετήσιες πωλήσεις τουλάχιστον 15000 ευρώ. Να
υπολογιστεί το ποσοστό των πωλητών που θα λάβουν
αυτό το ποσό.
Μονάδες 4
Γ5. Το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από το πολύγωνο
συχνοτήτων της κατανομής των πωλήσεων οι οποίες
έγιναν από τους πωλητές της εταιρείας κατά τη
διάρκεια ενός έτους και του οριζόντιου άξονα είναι
80. Να βρείτε τον αριθμό των πωλητών που

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

δικαιούνται το εφάπαξ ποσό που αναφέρεται στο Γ4
ερώτημα.
Μονάδες 4
ΘΕΜΑ ∆
∆ίνεται η συνάρτηση
1 ⎛ 2 11 2 ⎞
x⎜ x − x + ⎟
3
10 5 ⎠
f (x ) = e ⎝

, x∈

∆1. Να μελετηθεί η f ως προς τη μονοτονία.
Μονάδες 8
∆2. Αν Α, Β δύο ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω με
ΑŒΒ και Ρ(Α), Ρ(Β) είναι οι θέσεις των τοπικών
ακροτάτων της συνάρτησης f να υπολογιστούν οι
πιθανότητες Ρ(Α∩Β), Ρ(Α–Β), Ρ(Α»Β), Ρ(Β–Α).
Μονάδες 8
∆3. ∆ίνεται η συνάρτηση

h(x) = e

1 ⎛ 3x 2
1⎞
− x − ⎟⎟
x ⎜⎜
5 ⎝ 2
3⎠

, x∈.

α) Να λυθεί η εξίσωση f(x)=h(x).
Μονάδες 3
β) Aν x 1 < x 2 < x 3 οι ρίζες της παραπάνω εξίσωσης
i=1,2,3
οι
συχνότητες
των
και
v i =2x i +1,
παρατηρήσεων x i τότε ν α βρείτε τη μέση τιμή των
παρατηρήσεων.
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα 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.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια,
διαγράμματα και πίνακες.
Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄)
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ Α
Α1.

Έστω f, g δύο παραγωγίσιμες συναρτήσεις στο . Να
αποδείξετε ότι (f(x) + g(x))΄= f΄(x) + g΄(x).
Μονάδες 7

Α2.

Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το Α
παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο σημείο x 1 ∈ Α;
Μονάδες 4

Α3.

Πότε μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε ένα
διάστημα ∆ του πεδίου ορισμού της;
Μονάδες 4

Α4.

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας
στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε
πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α) Η διακύμανση εκφράζεται στις ίδιες μονάδες με τις
οποίες εκφράζονται οι παρατηρήσεις.
Μονάδες 2
β) Σε μία κανονική κατανομή το εύρος ισούται
περίπου με έξι φορές τη μέση τιμή, δηλαδή R ≈ 6 x .
Μονάδες 2
γ) Για την παράγωγο μίας σύνθετης συνάρτησης ισχύει
(f(g(x)))΄=f΄(g(x)) · g΄(x)
Μονάδες 2
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

δ) Πάντοτε ένα μεγαλύτερο δείγμα δίνει πιο
αξιόπιστα αποτελέσματα από ένα μικρότερο
δείγμα.
Μονάδες 2
ε) Ένα
δείγμα
τιμών
μιας
μεταβλητής
είναι
ομοιογενές, αν ο συντελεστής μεταβλητότητας δεν
ξεπερνά το 10%.
Μονάδες 2
ΘΕΜΑ B
∆ίνεται η συνάρτηση
f(x) = −x 3 − 3x + 4 , x∈
Β1. Να δείξετε ότι η f(x) είναι γνησίως φθίνουσ α στο .
Μονάδες 6
Β2. Να δείξετε ότι η παράγωγος f΄(x) έχει ολικό μέγιστο και
να το υπολογίσετε.
Μονάδες 7
B3. Να βρείτε την εφαπτομένη της γραφικής παράστασης
της συνάρτησης f στο σημείο Α(1, f(1)).
Μονάδες 6
f(x) − 4
Β4. Να υπολογίσετε το όριο lim
x →0
x
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ Γ
∆ίνεται η συνάρτηση
f ( x ) = x 2 − κx + 5 ,

κ ∈

Γ1. Να βρεθεί το κ ∈ αν γνωρίζουμε ότι η γραφική
παράσταση της f διέρχεται από το σημείο (-1, 12).
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Γ2. Για κ =6 να βρεθούν οι εξισώσεις των εφαπτομένων στη
γραφική παράσταση της συνάρτησης f στα σημεία με
τετμημένες x = 2 και x = 4 .
Μονάδες 10
Γ3. Να αποδειχθεί ότι το σημείο τομής των εφαπτομένων
βρίσκεται πάνω στην ευθεία x=3.
Μονάδες 5
Γ4. Να βρεθεί το εμβαδό του τριγώνου ανάμεσα στις
εφαπτόμενες και τον άξονα x΄x.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ ∆
Οι πωλήσεις, σε χιλιάδες ευρώ, που έγιναν από τους πωλητές μιας
εταιρείας κατά τη διάρκεια ενός έτους ομαδοποιήθηκαν σε πίνακα
συχνοτήτων με κλάσεις ίσου πλάτους. Το αντίστοιχο πολύγωνο
σχετικών συχνοτήτων fi% έχει διαδοχικές κορυφές τις:
Α(8, 0)
Β(10, 10)
Γ(12, 20)
∆(14, y ∆ )
E(16, y Ε )
Ζ(18, 10)
Η(20, 0)
όπου y ∆, y Ε οι τεταγμένες των κορυφών ∆ και Ε του πολυγώνου
ΑΒΓ∆ΕΖΗ.
∆1. Να υπολογιστούν οι τεταγμένες y ∆ και y Ε των κορυφών
∆ και Ε, αν επιπλέον γνωρίζουμε ότι η μέση τιμή των
πωλήσεων στη διάρκεια του έτους είναι 14200 ευρώ και
το ευθύγραμμο τμήμα ∆Ε είναι παράλληλο προς τον
οριζόντιο άξονα.
Μονάδες 7
∆2. Να σχεδιαστεί το πολύγωνο των σχετικών συχνοτήτων
fi%.
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

∆3. Να κατασκευαστεί ο πίνακας των σχετικών συχνοτήτων
fi% της κατανομής των πωλήσεων που έγιναν από τους
πωλητές της εταιρείας κατά τη διάρκεια ενός έτους.
Μονάδες 7
∆4. Η διεύθυνση της εταιρείας αποφάσισε τη χορήγηση ενός
επιπλέον εφάπαξ ποσού σε όσους πωλητές έχουν κάνει
ετήσιες πωλήσεις τουλάχιστον 15000 ευρώ. Να
υπολογιστεί το ποσοστό των πωλητών που θα λάβουν
αυτό το ποσό.
Μονάδες 4
∆5. Το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από το πολύγωνο
συχνοτήτων της κατανομής των πωλήσεων οι οποίες
έγιναν από τους πωλητές της εταιρείας κατά τη
διάρκεια ενός έτους και του οριζόντιου άξονα είναι 80.
Να βρείτε τον αριθμό των πωλητών που δικαιούνται το
εφάπαξ ποσό που αναφέρεται στο ∆4 ερώτημα.
Μονάδες 4
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
εξεταζόμενο μάθημα).
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.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια,
διαγράμματα και πίνακες.
Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΘΕΜΑ Α
Α1.

Για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω
να αποδείξετε ότι:
P(A U B)=P(A)+P(B)-P(A I B)
Μονάδες 7

Α2.

Έστω ένας δειγματικός χώρος Ω={ω1, ω2, . . . , ων} με
πεπερασμένο πλήθος στοιχείων. Να διατυπώσετε τον
αξιωματικό ορισμό της πιθανότητας.
Μονάδες 4

Α3.

Πότε λέμε ότι μία συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε
ένα σημείο x 0 του πεδίου ορισμού της Α;

Α4.

Μονάδες 4
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας
στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε
πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος,
αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α) Αν x>0, τότε ( x )′ =

1
x

β) Αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα
∆ και ισχύει f ′( x ) >0 για κάθε εσωτερικό σημείο του ∆, τότε
η f είναι γνησίως αύξουσα στο ∆.
γ) Η αθροιστική συχνότητα Νi μίας κατανομής εκφράζει το
πλήθος των παρατηρήσεων που είναι μικρότερες ή ίσες της
τιμής xi.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

δ) Στην κανονική κατανομή το 95% περίπου των
παρατηρήσεων βρίσκεται στο διάστημα ( x – s, x + s),
όπου x η μέση τιμή και s η τυπική απόκλιση.
ε) Η διάμεσος (δ) ενός δείγματος ν παρατηρήσεων, οι οποίες
έχουν διαταχθεί σε αύξουσα σειρά, ορίζεται πάντα ως η
μεσαία παρατήρηση.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ B
Υποθέτουμε ότι οι θερμοκρασίες (σε o C ) σε μια περιοχή
κατά τη διάρκεια ενός 24ώρου προσεγγίζονται από τις
τιμές της συνάρτησης θ(t)=t–4 t +α, όπου α ∈  και t ∈ (0,24]
ο χρόνος σε ώρες.
Β1. Να αποδείξετε ότι για t∈ (0,4] η θερμοκρασία μειώνεται και
για t ∈ (4,24] η θερμοκρασία αυξάνεται.
Μονάδες 7
Β2. Να υπολογίσετε την τιμή του α, αν γνωρίζετε ότι η
ελάχιστη θερμοκρασία της περιοχής εντός του 24ώρου
είναι -1 o C .
Μονάδες 6
B3. Για α=3 να βρείτε τις ώρες που η θερμοκρασία της
περιοχής είναι 0 o C .
Μονάδες 5
Β4. Να υπολογίσετε το

lim
t →4

θ′( t )
2

t − 16

Μονάδες 7
ΘΕΜΑ Γ
Οι ηλικίες των εργαζομένων σε μια εταιρεία
ομαδοποιηθεί σε 4 κλάσεις ίσου πλάτους,
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων.
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

έχουν
όπως

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

ΗΛΙΚΙΕΣ
(χρόνια)
[25, )
[ , )
[ , )
[ , )
ΣΥΝΟΛΟ

xi

νi

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

fi %

Νi

x
x+20
2x
2
x –6x

50

Fi %

νi xi

Γ1. Να βρεθούν οι σχετικές συχνότητες f i % i=1,2,3,4
Μονάδες 6
Γ2. Αν η διάμεσος της κατανομής των ηλικιών είναι δ=50
χρόνια, να αποδείξετε ότι το πλάτος της κλάσης είναι
c=10.
Μονάδες 8
Γ3. Aφού μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω
πίνακα συμπληρωμένο κατάλληλα, να υπολογίσετε την
μέση τιμή x των ηλικιών.
Μονάδες 6
Γ4. Πόσοι εργαζόμενοι, των οποίων οι ηλικίες ανήκουν στην
πρώτη κλάση, πρέπει να προσληφθούν, ώστε η νέα μέση
ηλικία να είναι 40 χρόνια;
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ ∆
Εξακόσιοι απόφοιτοι ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι
οποίοι έχουν τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,
υποβάλλουν αίτηση πρόσληψης σε δύο εταιρείες Α και Β.
∆ίνεται ότι η πιθανότητα, ένας τυχαία επιλεγμένος από
αυτούς:
• να κριθεί κατάλληλος για πρόσληψη σε μια μόνο από
τις εταιρείες Α και Β είναι

λ +1
, λ≠0
3λ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

• να κριθεί κατάλληλος για πρόσληψη το πολύ σε μια από
τις εταιρείες Α και Β είναι

3λ − 1
, λ≠0
3λ

• να μην κριθεί κατάλληλος για πρόσληψη σε καμμία από
τις δύο εταιρείες είναι

1
, λ≠2
λ−2

∆1. Να αποδείξετε ότι λ=4.
Μονάδες 8
∆2. Από τους 600 αποφοίτους που υπέβαλαν αίτηση
πρόσληψης στις εταιρείες Α και Β, η εταιρεία Α έκρινε
κατάλληλους για πρόσληψη 50 λιγότερους από όσους
έκρινε η εταιρεία Β.
α) Πόσοι απόφοιτοι κρίθηκαν κατάλληλοι για πρόσληψη
μόνο από την εταιρεία Α, πόσοι κρίθηκαν κατάλληλοι
για πρόσληψη μόνο από την εταιρεία Β και πόσοι
απόφοιτοι θα βρεθούν στο δίλημμα να επιλέξουν σε ποια
από τις δύο εταιρείες στις οποίες κρίθηκαν κατάλληλοι
για πρόσληψη, επιθυμούν να εργαστούν;
Μονάδες 7
β) Να αποδείξετε ότι 300 απόφοιτοι κρίθηκαν κατάλληλοι
για πρόσληψη, από τις εταιρείες Α ή Β.
Μονάδες 6
∆3. Στους αποφοίτους που δεν κρίθηκαν κατάλληλοι για
πρόσληψη
δίνεται
η
δυνατότητα παρακολούθησης
προγράμματος επιμόρφωσης. Αν η πιθανότητα εύρεσης
εργασίας για αυτούς που θα παρακολουθήσουν το
πρόγραμμα είναι διπλάσια από την αντίστοιχη εκείνων που
δεν θα το παρακολουθήσουν, να υπολογίσετε πόσοι
απόφοιτοι από αυτούς, που δεν κρίθηκαν κατάλληλοι
για πρόσληψη, θα βρουν εργασία.
Μονάδες 4

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα 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.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια,
διαγράμματα και πίνακες.
Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 18.30.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ Α
Α1.

Έστω x1 , x 2 ,,..., x κ οι τιμές μίας μεταβλητής Χ που
αφορούν τα άτομα ενός δείγματος μεγέθους ν, κ ≤ ν και
f 1 , f 2 ,..., f κ οι σχετικές τους συχνότητες αντίστοιχα.
Να αποδείξετε ότι:
α) 0 ≤ f i ≤ 1 , για κάθε i=1,2,..., κ
β) f 1 + f 2 + ...+ f κ =1
Μονάδες 7

Α2.

Πότε μια συνάρτηση f λέγεται συνεχής στο πεδίο
ορισμού της Α;
Μονάδες 4

Α3.

Α4.

Πότε λέμε ότι μία συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε
ένα σημείο x 0 του πεδίου ορισμού της Α;
Μονάδες 4
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας
στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε
πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος,
αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α) Αν x>0, τότε ( x )′ =

1
x

β) Αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα
∆ και ισχύει f ′( x ) >0 για κάθε εσωτερικό σημείο ∆, τότε η f
είναι γνησίως αύξουσα στο ∆.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

γ) Η αθροιστική συχνότητα Νi μιας κατανομής εκφράζει το
πλήθος των παρατηρήσεων που είναι μικρότερες ή ίσες της
τιμής xi.
δ) Στην κανονική κατανομή το 95% περίπου των
παρατηρήσεων βρίσκεται στο διάστημα ( x – s, x + s),
όπου x η μέση τιμή και s η τυπική απόκλιση.
ε) Η διάμεσος (δ) ενός δείγματος ν παρατηρήσεων οι οποίες
έχουν διαταχθεί σε αύξουσα σειρά ορίζεται πάντα ως η
μεσαία παρατήρηση.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ B
κ
x

∆ίνεται η συνάρτηση f με f(x)=2– , κ ∈  , x ≠ 0.
Β1. Να δείξετε ότι η συνάρτηση g με g(x)=x f ′( x ) +f(x) είναι
σταθερή.
Μονάδες 5
Β2. Να υπολογισθεί η τιμή του κ, αν γνωρίζουμε ότι η
γραφική παράσταση της συνάρτησης f διέρχεται από
το σημείο Α(3,1).
Μονάδες 5
Για κ =3:
B3. Nα βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης στο σημείο
Β(1,f(1)) της γραφικής παράστασης της f.
Μονάδες 5
Β4. Να υπολογισθεί το εμβαδόν του τριγώνου που έχει
κορυφές: την αρχή των αξόνων και τα σημεία στα οποία
η εφαπτομένη του ερωτήματος Β3, τέμνει τους άξονες
x ′x και y′y .
Μονάδες 5
B5. Nα αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως
αύξουσα στο πεδίο ορισμού της.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΘΕΜΑ Γ
Υποθέτουμε ότι οι θερμοκρασίες (σε o C ) σε μία περιοχή
κατά τη διάρκεια ενός 24ώρου προσεγγίζονται από τις
τιμές της συνάρτησης
θ(t)=t–4 t +α, όπου α ∈ 
και
t ∈ (0,24] ο χρόνος σε ώρες.
Γ1. Να αποδείξετε ότι για t∈ (0,4] η θερμοκρασία μειώνεται και
για t ∈ (4,24] η θερμοκρασία αυξάνεται.
Μονάδες 7
Γ2. Να υπολογίσετε την τιμή του α αν γνωρίζετε ότι η
ελάχιστη θερμοκρασία της περιοχής εντός του 24ώρου
είναι -1 o C .
Μονάδες 6
Γ3. Για α=3 να βρείτε τις ώρες που η θερμοκρασία της
περιοχής είναι 0 o C .
Μονάδες 5

lim

Γ4. Να υπολογίσετε το

t →4

θ′( t )
2

t − 16

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ ∆
Οι ηλικίες των εργαζομένων σε μια εταιρεία
ομαδοποιηθεί σε 4 κλάσεις ίσου πλάτους,
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων.
ΗΛΙΚΙΕΣ
(χρόνια)
[25, )
[ , )
[ , )
[ , )
ΣΥΝΟΛΟ

xi

νi

fi %

Νi

x
x+20
2x
2
x –6x

50

Fi %

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

νi xi

έχουν
όπως

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ -

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

∆1. Να βρεθούν οι σχετικές συχνότητες f i % i=1,2,3,4
Μονάδες 6
∆2. Αν η διάμεσος της κατανομής των ηλικιών είναι δ=50
χρόνια, να αποδείξετε ότι το πλάτος της κλάσης είναι
c=10.
Μονάδες 8
∆3. Aφού μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω
πίνακα συμπληρωμένο κατάλληλα, να υπολογίσετε την
μέση τιμή x των ηλικιών.
Μονάδες 6
∆4. Πόσοι εργαζόμενοι, των οποίων οι ηλικίες ανήκουν
στην πρώτη κλάση, πρέπει να προσληφθούν, ώστε η νέα
μέση ηλικία να είναι 40 χρόνια;
Μονάδες 5

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα 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.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια,
διαγράμματα και πίνακες.
Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 18.30.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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