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ΘΕΜΑ 1o
A. Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο R και c πραγµατική σταθερά.
Να αποδείξετε ότι

(c ⋅ f (x ))' = c ⋅ f ' (x ),

x∈R
Μονάδες 10

B. α. Πότε δύο ενδεχόµενα Α , Β ενός δειγµατικού χώρου Ω λέγονται
ασυµβίβαστα;
Μονάδες 3
β. Πότε µια συνάρτηση f µε πεδίο ορισµού Α λέγεται συνεχής;
Μονάδες 4
Γ.

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας
τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.

στο
που

α. Μια συνάρτηση f µε πεδίο ορισµού το Α, λέµε ότι παρουσιάζει
τοπικό µέγιστο στο x 0 ∈ A , όταν f(x)≤ f(xo) για κάθε x σε µια
περιοχή του xo
Μονάδες 2
β.

Aν το ενδεχόµενο Α΄, συµπληρωµατικό του ενδεχοµένου
πραγµατοποιείται, τότε δεν πραγµατοποιείται το Α.

Α,

Μονάδες 2
'

1
⎛1⎞
γ. Για κάθε x≠0 ισχύει: ⎜ ⎟ = 2 . .
x
⎝ x⎠

Μονάδες 2
δ. Το κυκλικό διάγραµµα χρησιµοποιείται για τη γραφική παράσταση
µόνο ποσοτικών δεδοµένων.
Μονάδες 2
ΘΕΜΑ 2ο
Κατά την αρχή της σχολικής χρονιάς οι 50 µαθητές της τρίτης τάξης
ενός Λυκείου ρωτήθηκαν σχετικά µε τον αριθµό των βιβλίων που διάβασαν
την περίοδο των θερινών διακοπών. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που
δόθηκαν, συντάχθηκε ο παρακάτω πίνακας:
Αριθµός Βιβλίων Αριθµός Μαθητών
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α. Να υπολογίσετε την τιµή του α.
Μονάδες 3
Στη συνέχεια να βρείτε:
β. Τη µέση τιµή του αριθµού των βιβλίων που διάβασαν οι µαθητές.
Μονάδες 7
γ. Τη διάµεσο του αριθµού των βιβλίων που διάβασαν οι µαθητές.
Μονάδες 7
δ. Την πιθανότητα ένας µαθητής να έχει διαβάσει τουλάχιστο 3 βιβλία.
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ 3o
2

Σε ένα χορευτικό όµιλο συµµετέχουν x αγόρια και (x+4) κορίτσια.
α. Επιλέγουµε τυχαία ένα άτοµο, για να εκπροσωπήσει τον όµιλο σε µια
εκδήλωση. Να εκφράσετε ως συνάρτηση του x την πιθανότητα να
επιλεγεί αγόρι.
Μονάδες 7
1
και ο όµιλος
19
περιλαµβάνει λιγότερα από 100 µέλη, να βρείτε τον αριθµό των µελών
του οµίλου, καθώς και την πιθανότητα να επιλεγεί κορίτσι.

β. Αν η πιθανότητα να επιλεγεί αγόρι είναι ίση µε

Μονάδες 8
γ. Ποιος πρέπει να είναι ο αριθµός των αγοριών του οµίλου, ώστε να
µεγιστοποιείται η πιθανότητα να επιλεγεί αγόρι, και ποια είναι η
τιµή της πιθανότητας αυτής;
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 4ο
Έστω η συνάρτηση f ( x ) = −2 x 2 + kx + 4 x + 10, x ≥ 0 .
α. Aν η εφαπτοµένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης στο σηµείο
Α(1,f(1)) είναι παράλληλη στον άξονα x΄x, να αποδείξετε ότι k=2
και να βρείτε την εξίσωσή της.

Μονάδες 5
β. Μία τυχαία µεταβλητή Χ ακολουθεί την κανονική κατανοµή µε µέση
−
2 f ' (4 )
τιµή x = f (1) και τυπική απόκλιση s = −
.
13

Τρεις παρατηρήσεις, αντιπροσωπευτικού δείγµατος µεγέθους ν, είναι
µικρότερες ή ίσες του 8.
(i) Να βρείτε τον αριθµό των παρατηρήσεων που βρίσκονται στο
διάστηµα (10,16).
Μονάδες 10
(ii)Να αποδείξετε ότι το δείγµα των παρατηρήσεων που έχει
ληφθεί, δεν είναι οµοιογενές.
Να βρείτε τη µικρότερη τιµή της παραµέτρου α>0, που πρέπει να
προστεθεί σε κάθε µία από τις προηγούµενες παρατηρήσεις, ώστε
το δείγµα των νέων παρατηρήσεων να είναι οµοιογενές.
Μονάδες 10

