
ΟΝΟΜΑ:        ΤΜΗΜΑ: 
 

Θέµα 1ο  
 

Α) Να χαρακτηρίσετε µε (Σ) για σωστή και µε (Λ) για λάθος κάθε πρόταση:  (µονάδες 8x2 = 16) 
 

1.  Ο συντελεστής µεταβολής ή συντελεστής µεταβλητότητας (CV) είναι ανεξάρτητος από τις µονάδες 
µέτρησης.  
2.   Ένα δείγµα τιµών µιας µεταβλητής είναι οµοιογενές αν ο συντελεστής µεταβολής ξεπερνά το 10%.  
3.   Αν οι παρατηρήσεις εκφράζονται σε cm και η διακύµανση εκφράζεται σε cm.  
4.   Η διακύµανση είναι ο µέσος όρος των τετραγώνων των αποκλίσεων των παρατηρήσεων ti από τη 
µέση τιµή τους x .  
5.   ∆ιάµεσος (δ) ενός δείγµατος ν παρατηρήσεων οι οποίες έχουν διαταχθεί σε αύξουσα σειρά ορίζεται η 
ηµιδιαφορά των δύο µεσαίων παρατηρήσεων, όταν ο ν είναι άρτιος αριθµός.  
6.   Η διάµεσος (δ) ενός δείγµατος είναι ένα µέτρο διασποράς.  
7.  Το εύρος (R) ενός δείγµατος ν παρατηρήσεων ορίζεται ως το άθροισµα της µεγαλύτερης και της 
µικρότερης παρατήρησης.  
8. Το εύρος ενός δείγµατος είναι αξιόπιστο µέτρο διασποράς.  

 

Β) Τι ονοµάζεται συχνότητα νi της τιµής xi µιας µεταβλητής Χ;     (µονάδες 9) 

 
 
Θέµα 2ο  

   

Στο µάθηµα της Στατιστικής 25 φοιτητές πήραν  βαθµούς 7, 8, 9 
και 10 σύµφωνα µε τον διπλανό πίνακα, µε µέση βαθµολογία 
x=8,4 . 

Α) Να βρεθούν τα α, β.     (µονάδες 15) 
B) Για  α=24, β=16 να συµπληρωθεί ο πίνακας. (µονάδες 5) 
Γ) Για  α=24, β=16 να βρεθεί η διάµεσος.  (µονάδες 5) 

 

 
 
Θέµα 3ο  

Α) Αν η  f(x) = 
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x x
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   είναι συνεχής στο x0=3, να βρεθεί ο αριθµός  λ.   (µονάδες 13) 

Β) Να βρεθεί το εµβαδό του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f , τους άξονες x’x, y΄y  
και την ευθεία  x=3.          (µονάδες 12) 

 
 
Θέµα 4ο  
   ∆ίνεται η συνάρτηση  f: R� R µε τύπο ( )x xf x e−= ⋅ . 

Α) Να βρεθεί η f’ (x).            (µονάδες 6) 
 

Β) Να µελετήσετε την f ως προς την µονοτονία.       (µονάδες 8) 
Γ) Να µελετήσετε την f ως προς τα ακρότατα.        (µονάδες 5) 
∆) Να δειχθεί ότι  xee x≤⋅ , για κάθε πραγµατικό αριθµό  x.     (µονάδες 6) 
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