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ΘΕΜΑ 1ο
A.1.

∆ίνονται οι συναρτήσεις
F(x) = f(x)+g(x).

F(x), f(x) και g(x) με

Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες, να
αποδείξετε ότι: F΄(x) = f΄(x) + g΄(x).
Μονάδες 9
A.2.

Πώς ορίζεται ο συντελεστής μεταβολής ή συντελεστής
μεταβλητότητας μιας μεταβλητής x, αν x− > 0 και πώς,
αν x− < 0 ;
Μονάδες 4

Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος
δίπλα στο γράμμα, το οποίο αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
α. Οι ποιοτικές μεταβλητές διακρίνονται σε διακριτές
και συνεχείς.
Μονάδες 2
β.

Αν x>0, τότε (lnx)΄=

1
.
x

Μονάδες 2
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γ.

Στην περίπτωση των ποσοτικών μεταβλητών, εκτός
από τις συχνότητες f i και v i , χρησιμοποιούνται και οι
λεγόμενες αθροιστικές συχνότητες F i , N i .
Μονάδες 2

δ. Τα σπουδαιότερα μέτρα διασποράς μιας μεταβλητής
είναι η μέση τιμή και η διάμεσος αυτής.
Μονάδες 2
ε. Αν για τα ενδεχόμενα Α, Β του ίδιου δειγματικού
χώρου Ω με ισοπίθανα απλά ενδεχόμενα ισχύει
Ρ(Α)=Ρ(Β), τότε είναι πάντοτε Ν(Α)=Ν(Β).
Μονάδες 2
στ. Η έννοια της συνέχειας μιας συνάρτησης αναφέρεται
μόνο σε σημεία του πεδίου ορισμού της.
Μονάδες 2

ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται η συνάρτηση f(x) = αlnx - βx 2

με

α, β ∈ R .

α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f.
Μονάδες 3
β. Να βρείτε την παράγωγο της f για κάθε x, το οποίο
ανήκει στο πεδίο ορισμού της.
Μονάδες 5
γ. Να βρείτε τα α και β, ώστε η εφαπτομένη στο σημείο
Α(1,1) της γραφικής παράστασης της f να είναι y=3x-2 .
Μονάδες 10
δ. Να βρείτε το lim (f΄(x)·x 3 ).
x→2

Μονάδες 7
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ΘΕΜΑ 3o
Σε μια κανονική ή περίπου κανονική κατανομή το 50% των
παρατηρήσεων έχουν τιμή μεγαλύτερη του 20. Το 81,5% των
παρατηρήσεων βρίσκεται στο διάστημα (16,22) με άκρα του
διαστήματος
χαρακτηριστικές
τιμές
της
κανονικής
_

x− ± 3s, x ± 2s, x− ± s, x− .

κατανομής

α. Να δείξετε ότι x− = 20 και s = 2 .
Μονάδες 10
β. Να βρείτε το α∈Ν*, αν είναι γνωστό ότι στο διάστημα
_

( x− − α ⋅ s, x+ α ⋅ s) ανήκει το 95% περίπου των παρατηρήσεων.
Μονάδες 5
γ. Αν R είναι το εύρος της κατανομής, να βρείτε την
R 2 −
x − (x+ 4) x + 9s .
ελάχιστη τιμή της συνάρτησης f(x)=
2
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 4ο
Έστω ο δειγματικός χώρος Ω={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} με
ισοπίθανα απλά ενδεχόμενα. Για τα ενδεχόμενα Α, Β, Γ του
Ω είναι
A U B = {1,2,3,4,5,6}, A I B = {1,3,4}, A - B = {2,6} και
x+1
⎫
⎧
Γ = ⎨x ∈ Ω /
≥ 2⎬ .
x -1
⎭
⎩
α. Να υπολογίσετε τις πιθανότητες Ρ(Α), Ρ(Β), Ρ(Γ).
Μονάδες 9
β. Να βρείτε την πιθανότητα, ώστε να πραγματοποιηθεί το
Β και όχι το Γ.
Μονάδες 3
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γ. Να βρείτε την πιθανότητα, ώστε να πραγματοποιηθεί
μόνο ένα από τα Β και Γ.
Μονάδες 3
δ. Αν s2 είναι η διακύμανση των τιμών λ, 3λ, 5λ, όπου λ∈Ω, να
βρείτε την πιθανότητα του ενδεχόμενου ∆ = {λ∈Ω / s2 > 24}.
Μονάδες 10

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω 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.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά την 10.30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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