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ΘΕΜΑ 1ο  
Έστω f(x)= 20036xx

2
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i) Για ποιες τιμές του α∈R η συνάρτηση παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x1=2; 
ii) Για τις τιμές του α που βρήκατε, να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και 
τα ακρότατα. 
iii) Αν το α έπαιρνε τιμές από τη ρίψη ενός αμερόληπτου ζαριού, ποια θα ήταν η 
πιθανότητα να παρουσίαζε η f τοπικό ακρότατο στο x1=2; 
iv) Αν η μεγαλύτερη τιμή του α που βρήκατε είναι η συχνότητα v2 του παρακάτω 
πίνακα, να συμπληρώσετε τον πίνακα: 
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ΘΕΜΑ 2ο  
Δίνονται οι συναρτήσεις  ,  2( ) 2 7 2005f x x x= − + 3 2( ) 4 5 2006g x x x x= − + +  και 
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α) Να βρεθούν οι παράγωγοι των f και g. 
β) Να βρεθεί η λύση χ0  της εξίσωσης ( ) ( )f΄ x g΄ x=  
γ) Να υπολογισθεί το όριο  

1
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→
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δ) Αν ένα δείγμα ακολουθεί περίπου την κανονική κατανομή με τυπική απόκλιση  
  S= χ0 και διάμεσο δ=   τότε : 
 i) να βρεθεί κατά προσέγγιση η μικρότερη και η μεγαλύτερη παρατήρηση  
  του δείγματος 
 ii) να βρεθεί κατά προσέγγιση το εύρος του δείγματος 
 iii) να βρεθεί το ποσοστό των παρατηρήσεων που βρίσκονται στο διάστημα 
  (8,16) 
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ΘΕΜΑ 3ο  
Μια αυτοκινητοβιομηχανία στον εξοπλισμό κάθε αυτοκινήτου της περιλαμβάνει 
προαιρετικά κλιματισμό και ηλεκτρικά παράθυρα. Στις παραγγελίες που έγιναν για 
το έτος 2003 το 50% των αυτοκινήτων που κατασκευάστηκαν είχαν κλιματισμό και 
το 70%  ηλεκτρικά παράθυρα, ενώ το 10% είχαν κλιματισμό αλλά όχι ηλεκτρικά 
παράθυρα. Επιλέγουμε ένα αυτοκίνητο στην τύχη. Να βρείτε τις πιθανότητες των 
ενδεχομένων: 
Α) το αυτοκίνητο να μην έχει ηλεκτρικά παράθυρα 
Β) το αυτοκίνητο να μην έχει κλιματισμό 
Γ) το αυτοκίνητο να  έχει κλιματισμό και ηλεκτρικά παράθυρα 
Δ) το αυτοκίνητο να  έχει κλιματισμό ή  ηλεκτρικά παράθυρα 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο  
 
Α. Αν Ω={ω1,ω2,..., ω6}καιP(ω1)=P2(ω2)=P(ω3)=1-P(ω4)=P(ω5)=P(ω6)  
i) Να βρεθούν οι πιθανότητες των απλών ενδεχόμενων του Ω. 
ii) Αν Α ={ω2,ω3,ω4} να βρεθεί η πιθανότητα του ενδεχομένου Α. 
 
Β. Αν Ω={1,2,3,4,5}δειγματικός χώρος ενός πειράματος τύχης 
και P(2)=2P(1) επίσης P(κ)= 1

κ
 για κάθε κ∈Ω με κ>2. 

α)Ποιες οι πιθανότητες των απλών ενδεχομένων του Ω; 
β)Αν Ε={λ∈Ω/ λ θέση τοπικού ακροτάτου της } να 
βρεθεί η P(E).  
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