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ΤΑΞΗ:      Γ Λυκείου 

ΜΑΘΗΜΑ:     ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΘΕΜΑ 1ο 

Α. Να αποδείξετε ότι για δυο ενδεχόµενα  Α, Β ενός δειγµατικού χώρου ισχύει  

                                   P(A B) P(A) P(A B)− = − ∩  . 
Μονάδες 10 

Για καθεµιά από τις επόµενες προτάσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας το 

γράµµα της και δίπλα την ένδειξη (Σ), αν αυτή είναι σωστή ή την ένδειξη (Λ), 

αν αυτή είναι λανθασµένη. 

Β.  α) Η τυπική απόκλιση είναι µέτρο διασποράς .                                         

 Μονάδες 3 

      β)  Ισχύει  ότι ( )f g (x) f (x) g (x)′ ′ ′⋅ = ⋅ .                                                      
Μονάδες 3 

      γ) Αν µια συνάρτηση f  µε πεδίο ορισµού Α λέγεται συνεχής, αν για κάθε 0x A∈      

           ισχύει   
0

0x x
lim f (x) f (x )
→

=                                                                         

Μονάδες 3 
     δ)  Για  δυο ενδεχόµενα  Α, Β ενός δειγµατικού χώρου Ω , αν Α ⊆ Β  ισχύει    
           P(A) P(B)≥                                                                                             

Μονάδες 3 
     ε) Ένα δείγµα τιµών µιας µεταβλητής θα είναι οµοιογενές, αν ο συντελεστής  

         µεταβολής ξεπερνά το 10%.                                                                     

Μονάδες 3 

ΘΕΜΑ 2ο 

∆ίνεται η συνάρτηση      f(x) = α (x + 3 )2 ,   x, α ∈ R. 

α.   Να βρείτε την πρώτη παράγωγο f΄(x), της f(x).                                         

  Μονάδες 5  

β.   Να βρείτε το α ώστε ο συντελεστής διευθύνσεως της εφαπτόµενης της γραφικής 

παράστασης της συνάρτησης f  στο σηµείο Μ ( )2, f (2)  να είναι  – 2              

 Μονάδες 10 

γ.   Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης της καµπύλης της συνάρτησης f  στο 

σηµείο Μ ( )2, f (2)                                                                                        

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 3o 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις βαθµολογίες κάποιων φοιτητών στο µάθηµα τι 
Στατιστικής. Αφού συµπληρώσετε των πίνακα να απαντήσετε στα παρακάτω 
ερωτήµατα. 

xi vi fi % Νi Fi %
1 3 7,5 
2   9
3   37,5
4 11  
5   35
6  7,5 
7   

Να βρείτε την διάµεσο και την επικρατούσα τιµή 
1. Πόσοι φοιτητές έχουν βαθµό το πολύ 4 και ποιο είναι το ποσοστό τους 

Μονάδες 5 
2. Πόσοι φοιτητές έχουν βαθµό τουλάχιστον 5 και ποιο είναι το ποσοστό τους 

Μονάδες 6 
 
3. Πόσοι φοιτητές έχουν βαθµό τουλάχιστον 8 και ποιο είναι το ποσοστό τους 

Μονάδες 7 
 

4. Εάν µια εταιρεία θέλει να προσλάβει το 35% των καλύτερων φοιτητών πόσες 
προσλήψεις πρέπει να κάνει. 

Μονάδες 7 
 
ΘΕΜΑ 4ο 

Μεταξύ 50 δροµέων 400 µέτρων οι 12 έκαναν χρόνο κάτω από 51 sec, οι 20 έκαναν 
χρόνο κάτω από 52 sec, οι 30 έκαναν χρόνο κάτω από 53 sec και οι 44 έκαναν χρόνο 
κάτω από 54 sec. Αν οι χρόνοι των αθλητών κυµάνθηκαν από 50 έως 
55 sec τότε; 
Ι.   Να παραστήσετε τα παραπάνω δεδοµένα µε µορφή πίνακα. 

 Μονάδες 10 

2. Να υπολογίσετε την µέση τιµή την διάµεσο και την επικρατούσα τιµή. 
Μονάδες 10 

3. Αν προκρίνετε το 16% των αθλητών τότε ποιο χρόνο το πολύ πρέπει να έχει 
κάνει ένας δροµέας ώστε να προκριθεί; 

Μονάδες 5 
 


