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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4)  

ΘΕΜΑ 1ο 

Α. α) Στη Στήλη Ι του παρακάτω πίνακα δίνονται 
συναρτήσεις f(x) και στη Στήλη ΙΙ οι 
παράγωγοί τους f΄(x). Να γράψετε τα γράµµατα 
της Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράµµα τον 
αριθµό της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση . 

Στήλη Ι 
Συνάρτηση f(x) 

Στήλη ΙΙ 
Παράγωγος f΄(x) 
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    Μονάδες 5  
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 β) ∆ίνονται οι παραγωγίσιµες συναρτήσεις f(x) και 
g(x) στο R .  Να γράψετε στο τετράδιό σας τις 
παραγώγους των παρακάτω συναρτήσεων : 

    f(x) + g(x),  
)x(g
)x(f

 µε g(x) ≠ 0,   f(g(x)). 

Μονάδες 7,5 
 

B. Να βρείτε τις παραγώγους των συναρτήσεων : 

 α)   f1(x) = x
3
 + ηµx + 3 συνx 

 β)   f2(x) = (x - 1)
2
  

 γ)  
1x

x)x(f 23
+

=   

 δ)  3x)x(f 2
4 +=   

 ε)   f5(x) = συν(2x+3) Μονάδες 12,5 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

H εξέταση 10 µαθητών στο µάθηµα της Στατιστικής 
έδωσε τους εξής βαθµούς: 

11 3 7 5 16 14 11 10 11 12 

 
Να βρείτε: 

 

α) τη διάµεσο, 
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β) τη µέση τιµή, 

γ) την επικρατούσα τιµή, 

δ) το εύρος  και 

ε) τη διακύµανση  

της παραπάνω βαθµολογίας. 

Μονάδες 25 
ΘΕΜΑ 3o 

∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 
της µεταβλητής Χ: 

Κλάσεις 
 
 

[  -  ) 

Κεντρικές 
τιµές  

 
xi

Συχνότητα 
 
 
νi

Σχετική 
Συχνότητα 

  
fi

Αθροιστική 
Σχετική 

Συχνότητα  
Fi% 

1 - 5    20 

5 - 9    50 

9 - 13    85 

13 - 17    95 

17 - 21  2   

Σύνολο   1  

Να γράψετε στο τετράδιό σας συµπληρωµένο τον 
πίνακα . 

Μονάδες 25 
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ΘΕΜΑ 4ο 

∆ίνεται η συνάρτηση f(x) = x
3
 + 5x +6 ,   x∈R . 

α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση  f  δεν έχει 
ακρότατα. 

Μονάδες 10 
β) Να βρείτε σε ποιο σηµείο της γραφικής 

παράστασης της συνάρτησης   f   η εφαπτοµένη έχει 
τον ελάχιστο συντελεστή διεύθυνσης. 

Μονάδες 5 

γ) Να βρείτε το  
1x

6x5xlim
3

1x +
++

−→
   

Μονάδες 10 
 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  (ηµεροµηνία , 
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα δεν θα τα αντι-
γράψετε στο τετράδιο .  

2. 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 .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια  εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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