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ΘΕΜΑ 1ο 
 

Α1. Πότε µία συνάρτηση µε πεδίο ορισµού Α λέγεται 

συνεχής ; 

Μονάδες 4 
 

A2. Πότε µία συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε ένα 

διάστηµα ∆ του πεδίου ορισµού της και πότε γνησίως 

φθίνουσα ; 

Μονάδες 4 
 

Α3.  Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της ταυτοτικής 

συνάρτησης f(x)=x είναι f΄(x)=1. 

Μονάδες 10 
 

Β1.  Σε µια κατανοµή συχνοτήτων οι τιµές της µεταβλητής 

είναι x1, x2,...,xk µε συχνότητες ν1, ν2,...,νk αντίστοιχα 

και ν είναι το πλήθος των παρατηρήσεων . 

 Πώς ορίζεται η µέση τιµή x  ; 
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Β2. Να γράψετε στο τετράδιό σας το κείµενο που 

ακολουθεί συµπληρώνοντας τα υπάρχοντα κενά. 

 Εάν σε κάθε τιµή x1, x2,...,xν ενός συνόλου δεδοµένων δώσουµε 

διαφορετική βαρύτητα που εκφράζεται µε τους συντελεστές 

στάθµισης (βαρύτητας) w1, w2,...,wν τότε αντί του αριθµητικού 

µέσου χρησιµοποιούµε τον .................. .................. µέσο ή .................. 

µέσο που βρίσκεται από τον τύπο x = .................. . 
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ΘΕΜΑ 2ο 
 

∆ίνεται η συνάρτηση f(x)=αx(2-x), α∈ ΙR. . 

Α. Να βρείτε την τιµή του α ώστε η εφαπτοµένη της 

γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο σηµείο  

της Ο(0, f(0)) να σχηµατίζει µε τον άξονα x΄x γωνία 

45°. 
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Β. Για α=1/2, να βρείτε : 

α. την εξίσωση της εφαπτοµένης της γραφικής παράστασης  

  της συνάρτησης f στο σηµείο της (1, f(1)). 
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β.  τα ακρότατα της συνάρτησης f.  
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ΘΕΜΑ 3ο 

Στο διπλανό σχήµα δίνεται το πολύγωνο αθροιστικών 

σχετικών συχνοτήτων, που παρουσιάζει τη βαθµολογία µίας 

οµάδας µαθητών στο 

µάθηµα της Ιστορίας . Η 

βαθµολογία κυµαίνεται από 

10 µέχρι 20. ∆ίνεται ότι 10 

µαθητές έχουν βαθµό 

µεγαλύτερο ή ίσο του 12 και 

µικρότερο του 14. 

 

 

 α. Να αποδείξετε ότι ο αριθµός των µαθητών είναι 50. 
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 β. Να βρείτε τη διάµεσο . 

Μονάδες 5 
 

 γ. Να κατασκευάσετε το ιστόγραµµα συχνοτήτων . 
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 δ. Επιλέγουµε  τυχαία  από το δείγµα  των 50  µαθητών  

  ένα µαθητή . Να βρείτε την πιθανότητα ο µαθητής να 

 έχει βαθµό µεγαλύτερο ή ίσο του 16. 
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ΘΕΜΑ 4ο 

Έστω Ω={1, 2, 3, 6} δειγµατικός χώρος . 

Α.  Να δικαιολογήσετε ποιοι από τους παρακάτω τύπους µπορούν 

να θεωρηθούν κατάλληλοι και ποιοι όχι για να εκφράσουν την 

πιθανότητα κάθε στοιχειώδους ενδεχοµένου k του Ω. 

 i) P(k)=  
k
1   ii) Ρ(k)=  

2
1 k    iii) P(k)=  

k2
1  
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Β.  Οι παρατηρήσεις µιας µεταβλητής Χ είναι οι 

ακόλουθες :  

1, 1, 7, k, k, 3, 3, 3 

 όπου k είναι στοιχειώδες ενδεχόµενο του Ω, µε 

πιθανότητα P(k) =  
k2
1 . 

 ∆ίνονται  τα  ενδεχόµενα  Α, Β  του  δειγµατικού  χώρου  Ω,   

 όπου 

 Α={k∈Ω : η επικρατούσα τιµή των παρατηρήσεων  της 

µεταβλητής Χ είναι Μ0=3}  και 

 Β={k∈Ω : η µέση τιµή x  = 2,5}. 

 α. Να παρασταθούν µε αναγραφή  τα ενδεχόµενα Α και Β. 
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 β. Να βρείτε τις πιθανότητες P(A), P(B) και P(Α∪Β). 

Μονάδες 9 
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