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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
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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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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
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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
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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
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