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ΘΕΜΑ 1Ο  
  
A. Να αποδειχθεί ότι για δύο ενδεχόµενα Α και Β ενός δειγµατικού χώρου Ω ισχύει Ρ(Α–Β) 

= Ρ(Α) – Ρ(Α∩Β).  
Μονάδες 8  

B. α. Πότε µια συνάρτηση f λέµε ότι είναι παραγωγίσιµη στο σηµείο xΟ του πεδίου ορισµού 
της;  

Μονάδες 4  
β. Να δώσετε τον ορισµό της διαµέσου (δ) ενός δείγµατος ν παρατηρήσεων, όταν ο ν 
είναι άρτιος αριθµός.  

Μονάδες 3  
Γ1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα 

στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι 
σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.  

 
α. Στην περίπτωση των ποσοτικών µεταβλητών, οι αθροιστικές σχετικές συχνότητες Fi 

εκφράζουν το ποσοστό των παρατηρήσεων που είναι µικρότερες ή ίσες της τιµής xi 
Μονάδες 2 

      β. Αν f, g είναι δύο παραγωγίσιµες συναρτήσεις, τότε για την παράγωγο της σύνθετης 
συνάρτησης ισχύει:  

(f(g(x)))΄ = f΄(g(x)) g΄(x) 
Μονάδες 2  

γ. Αν για µια συνάρτηση f ισχύουν f΄(xo)=0 για xo∈(α,β), f΄(x)>0 στο (α,xo) και f΄(x)<0 
στο (xo,β), τότε η f παρουσιάζει στο διάστηµα (α,β) για x=xo ελάχιστο.  

Μονάδες 2 
Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις παραγώγους των παρακάτω συναρτήσεων:  

f1(x)=x
ν 
,   όπου ν φυσικός  

f2(x)=lnx ,   όπου x>0  
f3(x)= x   ,   όπου x>0  
f4(x)=συνx,   όπου x πραγµατικός.  

Μονάδες 4  
ΘΕΜΑ 2ο   
∆ίνεται η συνάρτηση µε τύπο f(x)=xe

x
+3, όπου x πραγµατικός αριθµός.  

α. Να αποδείξετε ότι f΄(x)=f(x)+e
x
–3  

Μονάδες 10  

β. Να βρεθεί το    
  

Μονάδες 15 
 
 
 
 
 



ΘΕΜΑ 3ο  
  
΄Εστω ο δειγµατικός χώρος Ω = { -1 , 0 , 1 ,2 , 3 , 4 , 5} για τον οποίο ισχύει  
Ρ(-1)=Ρ(0)=Ρ(1)=Ρ(2)=2Ρ(3)=2Ρ(4)=2Ρ(5). Ορίζουµε τα ενδεχόµενα του Ω:  

Α={1,3,x2-x-3}  ,  B={2,x+1,2x2+x+2,-2x+1} 
όπου x ένας πραγµατικός αριθµός.  
α. Να βρεθούν οι πιθανότητες των απλών ενδεχοµένων του Ω, δηλαδή οι Ρ(–1), Ρ(0), 
Ρ(1), Ρ(2), Ρ(3), Ρ(4), Ρ(5). Ω 

Μονάδες 7  
β. Να βρεθεί η µοναδική τιµή του x για την οποία ισχύει Α∩Β ={–1,3} 

Μονάδες 8  
γ. Για x=–1 να δειχθεί ότι:  

P(A)= 5
11

   ,   P(B)= 7
11

   ,   P(Α∩Β)= 3
11

 

και στη συνέχεια να υπολογιστούν οι πιθανότητες Ρ(Α–Β) και Ρ(Α∪Β΄) 
Μονάδες 10  

 
ΘΕΜΑ 4ο   
 
Θεωρούµε δύο δείγµατα Α και Β µε παρατηρήσεις:  

∆είγµα Α: 12, 18, t3 , t4 , …..t25 
∆είγµα B: 16, 14, t3 , t4 , …..t25

∆ίνεται ότι t3 , t4 , …..t25=345.  
α. Να αποδείξετε ότι οι µέσες τιµές Ax  και Bx  των δύο δειγµάτων Α και Β αντίστοιχα είναι 

Ax =  Bx  = 15 
Μονάδες 7 

β. Αν   είναι η διακύµανση του δείγµατος Α και είναι η διακύµανση του δείγµατος Β, 

να αποδείξετε ότι  -  = 

2
As 2

Bs
2
As 2

Bs 16
25

 

Μονάδες 8  

γ. Αν ο συντελεστής µεταβολής του δείγµατος Α είναι ίσος µε CVA= 1
15

 , να βρείτε τον 

συντελεστή µεταβολής CVB του δείγµατος Β.  
Μονάδες 10  
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