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ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ  

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 
ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. Έζησ 1x , 2x ,,..., κx  νη ηηκέο κίαο 

κεηαβιεηήο Υ πνπ αθνξνύλ ηα άηνκα ελόο 

δείγκαηνο κεγέζνπο λ, κ λ θαη f1, 

f2,..., κf  νη ζρεηηθέο ηνπο ζπρλόηεηεο 

αληίζηνηρα. 

 Να απνδείμεηε όηη: 

 α) 0  fi 1 , γηα θάζε i=1,2,..., κ 
 β) f1 + f2+ ...+ κf =1 

Μονάδερ 7 

Α2. Πόηε κηα ζπλάξηεζε f ιέγεηαη ζπλερήο ζην 

πεδίν νξηζκνύ ηεο Α; 

Μονάδερ 4 

Α3.  Πόηε ιέκε όηη κία ζπλάξηεζε f είλαη 

παξαγσγίζηκε ζε έλα ζεκείν x0 ηνπ πεδίνπ 

νξηζκνύ ηεο Α; 

Μονάδερ 4 

Α4. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ πος 

ακολοςθούν, γπάθονηαρ ζηο ηεηπάδιό ζαρ δίπλα 

ζηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζε κάθε ππόηαζη ηη 

λέξη Σωστό, αν η ππόηαζη είναι ζωζηή, ή 

Λάθος, αν η ππόηαζη είναι λανθαζμένη.  

α) Αλ x>0, ηόηε )( x =
x

1
 

β) Αλ κηα ζπλάξηεζε f είλαη παξαγσγίζηκε ζε 

έλα δηάζηεκα Γ θαη ηζρύεη )(f x >0 γηα θάζε 
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εζσηεξηθό ζεκείν Γ, ηόηε ε f είλαη γλεζίσο 

αύμνπζα ζην Γ. 

γ) Η αζξνηζηηθή ζπρλόηεηα Νi κηαο θαηαλνκήο 

εθθξάδεη ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ 

είλαη κηθξόηεξεο ή ίζεο ηεο ηηκήο xi. 

δ) ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ην 95% πεξίπνπ 

ησλ παξαηεξήζεσλ βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα ( x 

– s, x + s), όπνπ x  ε κέζε ηηκή θαη s ε 

ηππηθή απόθιηζε.   

ε) Η δηάκεζνο (δ) ελόο δείγκαηνο λ 

παξαηεξήζεσλ νη νπνίεο έρνπλ δηαηαρζεί ζε 

αύμνπζα ζεηξά νξίδεηαη πάληα σο ε κεζαία 

παξαηήξεζε. 

 Μονάδερ 10 

ΘΔΜΑ B 

Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f κε f(x)=2–
x

κ
, κ  , x 0.  

Β1. Να δείμεηε όηη ε ζπλάξηεζε g κε 

g(x)=x )x(f +f(x) είλαη ζηαζεξή. 

Μονάδερ 6 

Β2. Να ππνινγηζζεί ε ηηκή ηνπ κ, αλ 

γλσξίδνπκε όηη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

ζπλάξηεζεο f δηέξρεηαη από ην ζεκείν 

Α(3,1). 

Μονάδερ 6 

Γηα κ =3: 
B3. Nα βξεζεί ε εμίζσζε ηεο εθαπηνκέλεο ζην 

ζεκείν Β(1,f(1)) ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο 

ηεο f.  

Μονάδερ 7 

Β4. Να ππνινγηζζεί ην εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ 

πνπ έρεη θνξπθέο: ηελ αξρή ησλ αμόλσλ θαη 

ηα ζεκεία ζηα νπνία ε εθαπηνκέλε ηνπ 
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εξσηήκαηνο Β3, ηέκλεη ηνπο άμνλεο xx  θαη 

yy .  

Μονάδερ 6 

 

ΘΔΜΑ Γ  

Τπνζέηνπκε όηη νη ζεξκνθξαζίεο (ζε Co ) ζε 

κία πεξηνρή θαηά ηε δηάξθεηα ελόο 24ώξνπ 

πξνζεγγίδνληαη από ηηο ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο  

ζ(t)=t–4 t +α, όπνπ α   θαη t (0,24] ν 

ρξόλνο ζε ώξεο. 

Γ1. Να απνδείμεηε όηη γηα t (0,4] ε ζεξκνθξαζία 

κεηώλεηαη θαη γηα t (4,24] ε ζεξκνθξαζία 

απμάλεηαη. 

Μονάδερ 7 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηνπ α αλ 

γλσξίδεηε όηη ε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ηεο 

πεξηνρήο εληόο ηνπ 24ώξνπ είλαη -1 Co . 

Μονάδερ 6 

Γ3. Γηα α=3 λα βξείηε ηηο ώξεο πνπ ε 

ζεξκνθξαζία ηεο πεξηνρήο είλαη 0 Co .  

Μονάδερ 5 

Γ4.  Να ππνινγίζεηε ην   
4t
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Μονάδερ 7 
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ΘΔΜΑ Γ  

Οη ειηθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κηα εηαηξεία 

έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε 4 θιάζεηο ίζνπ 

πιάηνπο, όπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα ζπρλνηήησλ.  
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Γ1. Να βξεζνύλ νη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο fi % 

i=1,2,3,4 

Μονάδερ 6 

Γ2. Αλ ε δηάκεζνο ηεο θαηαλνκήο ησλ ειηθηώλ 

είλαη δ=50 ρξόληα, λα απνδείμεηε όηη ην 

πιάηνο ηεο θιάζεο είλαη c=10.  

Μονάδερ 8 

Γ3. Aθνύ κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ 

παξαπάλσ πίλαθα ζπκπιεξσκέλν θαηάιιεια, 

λα ππνινγίζεηε ηελ κέζε ηηκή x ησλ 

ειηθηώλ.  

  

Μονάδερ 6 

Γ4. Πόζνη εξγαδόκελνη, ησλ νπνίσλ νη ειηθίεο 

αλήθνπλ ζηελ πξώηε θιάζε, πξέπεη λα 

πξνζιεθζνύλ, ώζηε ε λέα κέζε ειηθία λα 

είλαη 40 ρξόληα; 

Μονάδερ 5 
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ΟΓΖΓΗΔ (για ηοςρ εξεηαδομένοςρ) 

1. ην ηεηξάδην λα γξάςεηε κόλν ηα πξνθαηαξθηηθά 

(εκεξνκελία, εμεηαδόκελν κάζεκα).  Να μεν 

ανηιγπάψεηε ηα ζέκαηα ζην ηεηξάδην. 

2. Να γξάςεηε ην νλνκαηεπώλπκό ζαο ζην πάλσ κέξνο ησλ 

θσηναληηγξάθσλ ακέζσο κόιηο ζαο παξαδνζνύλ. Γεν 

επιηπέπεηαι να γπάψεηε θακηά άιιε ζεκείσζε. Καηά 

ηελ απνρώξεζή ζαο λα παξαδώζεηε καδί κε ην 

ηεηξάδην θαη ηα θσηναληίγξαθα. 

3. Να απαληήζεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ζε όια ηα 

ζέκαηα. 

4. Να γξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο μόνο κε κπιε ή 

μόνο κε καύξν ζηπιό. Μπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε κνιύβη κόλν γηα ζρέδηα, 

δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο. 

5. Να κε ρξεζηκνπνηήζεηε ραξηί κηιηκεηξέ. 

6. Κάζε απάληεζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε είλαη 

απνδεθηή. 

7. Γηάξθεηα εμέηαζεο: ηξεηο (3) ώξεο κεηά ηε 

δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ. 

8. Υξόλνο δπλαηήο απνρώξεζεο: 18.30. 

 

KΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 

 ΣΔΛΟ ΜΖΝΤΜΑΣΟ 

 


