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ΤΑΞΗ:      Γ Λυκείου 
ΜΑΘΗΜΑ:     ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

 
ΘΕΜΑ 1ο : 
Α. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συνάρτησης f(x)=x είναι f΄(x)=1 . 
Β. α) Να δώσετε τον κλασσικό ορισµό της πιθανότητας ενός ενδεχοµένου Α κάποιου 
δειγµατικού χώρου Ω. 

    β) Να δώσετε τις αριθµητικές τιµές των παρακάτω πιθανοτήτων P(Ω), P(∅ ). 
 
Γ.  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας τη λέξη Σωστό (Σ) ή 
Λάθος (Λ) δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση: 

α. Αν οι συναρτήσεις f,g ορίζονται στο σύνολο Α τότε και η συνάρτηση   f
g
ορίζεται 

στο Α. 

β. Αν η συνάρτηση  f είναι γνήσια αύξουσα στο R τότε είναι  f΄(x) 0, x R≠ ∀ ∈ .  

γ. O σταθµικός µέσος ενός συνόλου παρατηρήσεων είναι µέτρο διασποράς. 

δ. Σε µία κανονική κατανοµή το εύρος ισούται περίπου µε έξι (6)τυπικές αποκλίσεις 

ε. ∆ύο ενδεχόµενα Α,Β  ενός δειγµατικού χώρου Ω λέγονται ασυµβίβαστα 

ότανA B .∩ =∅  

ΘΕΜΑ 2ο : 

Α) Να βρείτε το  2x 5

x 5lim
x 7x 10→

−
− +

 

Β) ∆ίνεται η συνάρτηση 2f (x) 2x x= − .  Να δείξετε ότι : (1 x)f (x) f (x) 0′′ ′− + =  
 
ΘΕΜΑ 3ο : 
∆ίνονται πέντε (5) παρατηρήσεις µιας ποσοτικής µεταβλητής X: 16, 14, 22, 18, 20+α, 
όπου Rα∈ . Αν ο συντελεστής µεταβλητότητας CV των παρατηρήσεων αυτών είναι 
20% και η τυπική απόκλισή τους (s) είναι 4 τότε: 
α. Βρείτε τη µέση τιµή x  των παρατηρήσεων. 
β. Να υπολογίσετε τη τιµή του πραγµατικού αριθµού α. 
γ. Για την τιµή α που υπολογίσατε στο ερώτηµα β να βρείτε τη διάµεσο (δ) του   
     δείγµατος. 
δ. Είναι το δείγµα οµοιογενές; ΝΑΙ ή ΟΧΙ και γιατί. 

 
ΘΕΜΑ 4ο : 
Σε µια πόλη το 30% των κατοίκων έχουν δικό τους σπίτι, το 60% έχουν δικό τους 
αυτοκίνητο, ενώ το 20% έχουν και σπίτι και αυτοκίνητο δικά τους. Αν πάρουµε τυχαία 
ένα κάτοικο της πόλης, να υπολογισθούν οι πιθανότητες : 
α. Να έχει σπίτι ή αυτοκίνητο. 
β. Να µην έχει ούτε σπίτι ούτε αυτοκίνητο. 
γ. Να έχει µόνο σπίτι ή µόνο αυτοκίνητο. 


