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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

ΘΕΜΑ 1ο  

Α.1   Να αποδείξετε ότι για δυο  ενδεχόµενα  Α και Β 
ενός δειγµατικού χώρου Ω ισχύει: 

P(A B) = Ρ(Α) +Ρ(Β) - Ρ(Α∪ ∩Β) 

Μονάδες 6,5 
Α.2   Να συµπληρώσετε τις παρακάτω σχέσεις: 

α.   P(A∪B)  = ..........................  όταν τα  ενδεχόµενα  

Α και Β είναι ασυµβίβαστα µεταξύ τους. 

β.   Ρ(Α')   =   ............................... ,   όπου   Α'  είναι  το  

συµπληρωµατικό του Α. 

Μονάδες 6 

Β.      ∆ίνεται ο δειγµατικός χώρος Ω = {ω1, ω2 , ω3, ω4, ω5} 
ενός πειράµατος τύχης µε: 

Ρ(ω2) = 1
4

 ,   Ρ(ω3) = Ρ(ω4) = 1
24

  και  Ρ(ω5) = 1
2

 

  

α.   Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 Η  πιθανότητα  Ρ(ω1 ) είναι:  

Α :  1
2

     Β : 1
6

       Γ : 1
3

     ∆ : 1
12

     Ε :  1
8

 

Μονάδες 6,5  



β.   ∆ίνονται   τα   ενδεχόµενα   Α = {ω1 , ω3, ω5}    και  
Β = { ω1 , ω2} του δειγµατικού χώρου Ω.  
Να  γράψετε  στο  τετράδιο  σας τα   γράµµατα της   
Στήλης   Α  και  δίπλα   τον   αριθµό   της Στήλης Β      
που     αντιστοιχεί     στη     σωστή απάντηση. 

 

 Στήλη Α  
 Στήλη Β  

α. Ρ(Α Β) ∪  
1.                      1

4
 

β. Ρ(Α  Β) ∩  
2.                  7

24
 

γ. Ρ(Α') 
 

3.                   23
24

 

   
4.                  1

6
 

Μονάδες 6  
 

ΘΕΜΑ 2ο 

∆ίνεται η συνάρτηση f µε τύπο  f(x) = 2x3 – 3x2 – 12x – 7, 
όπου x πραγµατικός  αριθµός.  
α.   Να βρείτε την f ΄(x). 

Μονάδες 5 

β.   Να βρείτε τα σηµεία της καµπύλης της συνάρτησης 
f στα οποία η παράγωγος είναι 0. 

Μονάδες 10 

γ.   Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης f. 

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 3ο 

Σε      ένα      κυκλικό      διάγραµµα      παριστάνεται      το 

µορφωτικό     επίπεδο     των     400     εργαζοµένων     µιας 

επιχείρησης σε τέσσερις κατηγορίες. 

Α'   Κατηγορία: Απόφοιτοι Γυµνασίου 

Β'    Κατηγορία: Απόφοιτοι Λυκείου 

Γ'    Κατηγορία: Πτυχιούχοι Ανωτάτης Εκπαίδευσης 

∆'    Κατηγορία: Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου 

Κάθε    εργαζόµενος   ανήκει    σε    µία    µόνον    από    τις 

κατηγορίες αυτές. 

Στην  Α' κατηγορία  ανήκει το  25% των  εργαζοµένων 

της  επιχείρησης.   Η   γωνία   του   κυκλικού   τοµέα   που 

αντιστοιχεί   στους   εργαζόµενους   της   ∆'   κατηγορίας 

είναι    18°.   Οι   εργαζόµενοι   της   επιχείρησης   της   Β' 
κατηγορίας είναι εξαπλάσιοι των εργαζοµένων της Γ' 
κατηγορίας. 

α.   Να υπολογίσετε τον αριθµό των εργαζοµένων κάθε 

κατηγορίας. 

Μονάδες 20 
β.   Να     µετατρέψετε     το     κυκλικό     διάγραµµα     σε 

ραβδόγραµµα συχνοτήτων. 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ 4ο 

Στις  12 το  µεσηµέρι , η  θερµοκρασία  (σε  βαθµούς  
Κελσ ίου )  δύο  πόλεων  Α  κα ι  Β ,  το  τ ελ ευτα ίο  
δεκαήµερο του Μαρτίου, ήταν : 

Πόλη Α:       20    18    20    17    18    17    16    17    16    10 
Πόλη  Β:        18    16    17    15    16    12    16    17    20    22 



α .  Να  βρείτε  τη  µέση ,  τη  διάµεσο  και  την  
επικρατούσα θερµοκρασία των πόλεων Α και Β. 

Μονάδες 9 

β. Αν η τυπική απόκλιση των θερµοκρασιών (σε 
βαθµούς Κελσίου) των πόλεων Α και Β είναι sA = 2,66 
και SB = 2,59 αντίστοιχα, να δικαιολογήσετε σε 
ποια από τις δυο πόλεις οι τιµές της θερµοκρασίας 
έχουν µεγαλύτερη διασπορά. 

Μονάδες 6 

γ. Εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι το θερµόµετρο 
που χρησιµοποιήθηκε για τη µέτρηση της 
θερµοκρασίας στην πόλη Α παρουσίαζε, λόγω 
κατασκευαστικού λάθους, αυξηµένη θερµοκρασία 
κατά 5 βαθµούς. 

Αφού υπολογίσετε τις σωστές θερµοκρασίες της 
πόλης Α, να βρείτε σε ποια από τις δύο πόλεις Α 
και Β οι τιµές της θερµοκρασίας έχουν µεγαλύτερη 
οµοιογένεια. Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 

Μονάδες 10 



Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, 
κατεύθυνση,    εξεταζόµενο    µάθηµα).    Τα    θέµατα    να    µην    τα 
αντιγράψετε στο τετράδιο. Τα σχήµατα που θα χρησιµοποιήσετε 
στο τετράδιο µπορούν να γίνουν και µε µολυβί. 

2. Να   γράψετε   το    ονοµατεπώνυµο    σας   στο    πάνω    µέρος   των 
φωτοαντιγράφων   αµέσως  µόλις  σας  παραδοθούν.   Καµιά   άλλη 
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 
Κατά την αποχώρηση σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο 
και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα καταστραφούν µετά το 
πέρας της εξέτασης. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιο οας 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. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  


