
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Δ’ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο 

A. Στη στήλη Ι του παρακάτω πίνακα υπάρχουν τα 
πρώτα μέλη των ισοτήτων οι οποίες εκφράζουν τους 
κανόνες παραγώγισης. Στη στήλη ΙΙ υπάρχουν τα 
δεύτερα μέλη των ισοτήτων αυτών.  

ΣΤΗΛΗ  Ι ΣΤΗΛΗ  ΙΙ 

 Α.  (c  f(x))′ 

 Β.  (f(x) + g(x))′ 

 Γ.  (f(x) ⋅ g(x))′ 

 Δ. 
( )
( )

′








xg
xf

με g(x)≠0 

 Ε.  [f(g(x))]′ 

 1.  f′(x)⋅g(x) + f(x)⋅g′(x) 

 2. 
( ) ( ) ( ) ( )

( )xg
xgxfxgxf

2
′⋅−⋅′

 

 3. 
( )
( )xg
xf

′
′

 

 4.  f′(x) + g′(x) 

 5.  f(x) ⋅ f′(x) 

 6.  c f′(x) 

 7.  f′(g(x))⋅g′(x) 

 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της 
πρώτης στήλης του πίνακα και, ακριβώς δίπλα, τον 
αριθμό της δεύτερης στήλης έτσι ώστε να προκύψουν 
οι γνωστοί κανόνες παραγώγισης. 

.               Μονάδες 12,5 



 
B. Να βρείτε τις παραγώγους των συναρτήσεων: 

1. f1(x) = x + 1 

2. f2(x) = x ex 

3. f3(x) = 2 + λnx  , x > 0 

4. f4(x) =
2x

x
+

 ,  x ≠ -2 

5. f5(x) = 2 ημx  +  3 συνx 

               Μονάδες 12,5 

ΘΕΜΑ 2ο 

Δίνεται η συνάρτηση f(x) = 2 x3 - 9 x2 + 2004  . 

α. Να βρείτε την πρώτη παράγωγο f′ της συνάρτησης f.  

               Μονάδες 8 

β. Να λύσετε την εξίσωση f′(x) = 0 . 
               Μονάδες 8 

γ. Να δείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα 

στα διαστήματα  (-∞ , 0)  και  ( 3 , +∞)  ενώ είναι 

γνησίως φθίνουσα στο διάστημα  ( 0 , 3 ) . 

               Μονάδες 9 



 
ΘΕΜΑ 3ο 

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον επόμενο πίνακα 
συχνοτήτων και στη συνέχεια να συμπληρώσετε τα 
στοιχεία που λείπουν σε κάθε μια από τις πέντε στήλες. 

xi νi fi Ni fi % Fi % 

1 2 0,1    

2   8   

3 8     

4      
ΣΥΝΟΛΟ  1   100  

               Μονάδες 25 

ΘΕΜΑ 4ο 

Μια εταιρεία απασχολεί 15 υπαλλήλους εκ των οποίων οι 8 
εργάζονται στο τμήμα Α και οι 7 στο τμήμα Β. Οι μισθοί (σε 
χιλιάδες δραχμές)των 8 εργαζομένων στο τμήμα Α είναι  

 300, 325, 330, 305, 315, 310, 320, 315 

ενώ των 7 εργαζομένων στο τμήμα Β είναι 

 310, 250, 290, 340, 270, 330, 310. 

α. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και τη διάμεσο των 
μισθών των εργαζομένων στο τμήμα Α της εταιρείας. 

               Μονάδες 8  



 

β. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και τη διάμεσο των 
μισθών των εργαζομένων στο τμήμα Β της εταιρείας. 

               Μονάδες 8  

γ. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και τη διάμεσο των 
μισθών όλων των εργαζομένων της εταιρείας. 

               Μονάδες 9  
 

 

 



ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΘΕΜΑ 1ο  

Α. Ας υποθέσουμε ότι x1,x2,...,xk είναι οι 
τιμές μιας μεταβλητής Χ, που αφορά τα 
άτομα ενός δείγματος μεγέθους ν, kν.  

 Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να 
γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της και 
ακριβώς δίπλα την ένδειξη  (Σ), αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή (Λ) αν αυτή είναι 
λανθασμένη. 

 α) Συχνότητα νi της τιμής xi της μεταβλητής 
Χ είναι ο φυσικός αριθμός, που δείχνει 
πόσες φορές εμφανίζεται η τιμή xi της 
εξεταζόμενης μεταβλητής Χ στο σύνολο των 
παρατηρήσεων. 

 β) Το άθροισμα όλων των συχνοτήτων των 
τιμών της μεταβλητής Χ είναι ίσο με 1. 

 γ) Το άθροισμα όλων των σχετικών συχνοτήτων 
των τιμών της μεταβλητής είναι ίσο με το 
μέγεθος ν του δείγματος. 

 δ) Οι αθροιστικές συχνότητες Νi εκφράζουν 
το πλήθος των παρατηρήσεων που είναι 
μικρότερες ή ίσες της τιμής xi.  

 ε) Οι αθροιστικές σχετικές συχνότητες Fi 
εκφράζουν το ποσοστό των παρατηρήσεων 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

που είναι μικρότερες ή ίσες της τιμής 
xi. 

Μονάδες 12,5 

Β. Ένα δείγμα οικογενειών μιας περιοχής 
εξετάστηκε ως προς τον αριθμό των παιδιών 
τους και προέκυψε ο πίνακας: 

Αριθμός 
παιδιών 

 
xi 

Συχνότητα
  
 
νi 

Σχετική 
Συχνότητα

 
fi 

Αθροιστική 
Συχνότητα 

 
Νi 

Aθροιστική 
Σχετική 

Συχνότητα 
Fi 

0 4    

1 12    

2 14    

3 8    

4 2    

Σύνολο:     

Να γράψετε στο τετράδιό σας συμπληρωμένο τον 
παραπάνω πίνακα. 

Μονάδες 12,5 

ΘΕΜΑ 2ο 
Οι βαθμοί επτά μαθητών στο δεύτερο τετράμηνο 
στα Μαθηματικά ήταν:  

19,   10,   16,   9,   20,   α,   β 
και η μέση βαθμολογία τους (μέσος όρος) 14. 

 
 
Αν ισχύει η σχέση  α = 2β, να βρείτε:  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

α) τα  α και  β  
Μονάδες 12 

β) τη διάμεσο και την επικρατούσα τιμή της 
παραπάνω βαθμολογίας. 

Μονάδες 13 
 

ΘΕΜΑ 3o 

Δίνεται η συνάρτηση f(x)= 1x2   ημx + x+ 1, 
όπου xR. 

 
Να βρείτε: 

α) το  )x(flim
0x

  

Μονάδες 8 
β) την παράγωγο της συνάρτησης f 

Μονάδες 9 
γ) το σημείο στο οποίο η γραφική παράσταση 

της συνάρτησης f΄(x) τέμνει τον άξονα y΄y.  
Μονάδες 8 

 
ΘΕΜΑ 4ο 

Δίνεται η συνάρτηση f(x) =  
1x

x
2 

,    όπου 

xR . 
Να βρείτε: 

α) τα διαστήματα στα οποία η συνάρτηση  είναι 
γνησίως αύξουσα και αυτά στα οποία είναι 
γνησίως φθίνουσα 

Μονάδες 10 
 

β) τα ακρότατα της συνάρτησης f 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Μονάδες 5 
 
γ) τoν ρυθμό μεταβολής της συνάρτησης f στο 

σημείο x0=0   
      

Μονάδες 5 
 
δ) την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής 

παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο 
Α(0,f(0)). 

Mονάδες 5 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο  
Α. Αν οι συναρτήσεις f και g είναι 

παραγωγίσιμες σε ένα διάστημα Δ, τότε να 
αποδείξετε ότι: 

 [f(x) + g(x)]΄ = f΄(x) + g΄(x). 
Μονάδες 9  

 

Β. Ας υποθέσουμε ότι t1, t2, ... tν είναι οι 
παρατηρήσεις μιας μεταβλητής Χ που αφορά 
τα άτομα ενός δείγματος μεγέθους  ν .  

 Τότε να γράψετε στο τετράδιό σας τα 
γράμματα της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε 
γράμμα τον αριθμό της Στήλης Β, ώστε να 
προκύπτει ισότητα των μέτρων της Στήλης Α 
με τις παραστάσεις της Στήλης Β. 

Στήλη Α Στήλη Β 

α. μέση τιμή       x    1.    s   2  
β. διακύμανση    s2 

2.    tν
1   

ν

1i
i



 

γ. τυπική απόκλιση   s 
3.    tν

1   
ν

1i

2
i



 

δ. συντελεστής μεταβολής   
CV 4.         x - tν

1   
2ν

1i
i



 

 
5.    

x
 s     

Μονάδες 16  



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΘΕΜΑ 2ο 
Ο αριθμός των ετήσιων επισκέψεων ενός 
δείγματος 80 μαθητών μιας περιοχής στα 
διάφορα μουσεία της χώρας δίνεται από το 
διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων που ακολουθεί:  
 

 
 

Για το ανωτέρω δείγμα βρείτε: 
α. την επικρατούσα τιμή, 

Μονάδες 5 
  

β. πόσοι μαθητές κάνουν ακριβώς μία επίσκεψη 
ετησίως, 

Μονάδες 6  
 

γ. το ποσοστό επί τοις εκατό των μαθητών που 
κάνει ακριβώς δύο επισκέψεις ετησίως, 

Μονάδες 6 
 

δ. το ποσοστό επί τοις εκατό των μαθητών που 
κάνει δύο τουλάχιστον επισκέψεις ετησίως. 

Μονάδες 8 
 

ΘΕΜΑ 3o 
Δίνεται η συνάρτηση f(x)=6x4 + 3x2 + 10,  όπου 

x ΙR.       .    
Να βρείτε: 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

α. το  )x(flim
2x 

, 

Μονάδες 5  
 

β. την παράγωγο της συνάρτησης f και 
Μονάδες 5 

 
 

γ. τα ακρότατα της συνάρτησης f . 
Μονάδες 15 

  
ΘΕΜΑ 4ο 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας κατανομής 
συχνοτήτων. 

Τιμή 

xi 

Συχνότητα 

νi 

Σχετική 
συχνότητα 

fi 

1 8  
2   
3   
4   
5 2 0,1 

Σύνολο   
 
Αν   x  = 2,5  και δ = 2,5  

α. Να αποδείξετε ότι το μέγεθος ν του 
δείγματος είναι 20 . 

Μονάδες 5  
 

β. Να αποδείξετε ότι η συχνότητα ν2 της τιμής 
x2 = 2 ισούται με 2 . 

Μονάδες 8 
  



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

γ. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον πιο 
πάνω πίνακα και να συμπληρώσετε όλα τα 
στοιχεία που λείπουν.   

     Μονάδες 12  



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ   ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

∆ΕΥΤΕΡΑ  30 ΙΟΥΝΙΟΥ  2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ : 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΡΕΙΣ (3) 

ΘΕΜΑ 1ο 

A. Έστω ότι  t1, t2, ... , tν  είναι οι παρατηρήσεις µιας 
µεταβλητής Χ ενός δείγµατος, µεγέθους ν και Χ  η µέση 
τιµή των παρατηρήσεων . 

Να αποδείξετε ότι : 

ν
)x-(t+...+)x-(t+ x) - (t ν21  = 0 

 

Μονάδες 13 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας την παράγωγο των 
παρακάτω συναρτήσεων : 

 

f(x) = x,     g (x) = ηµx,     h(x) = συνx και φ(x) = c, 

 όπου c σταθερά . 

Μονάδες 12 
 

 
ΘΕΜΑ 2ο 

Η εξέταση ενός δείγµατος 20 υπαλλήλων µιας επιχείρησης, 
ως προς τον αριθµό των ηµερών που αυτοί απουσίασαν κατά 
το µήνα ∆εκέµβριο του 2002, έδωσε τις εξής παρατηρήσεις : 
 

0, 1, 1, 3, 0, 0, 2, 4, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0 . 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

α) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα 
και να συµπληρώσετε όλα τα στοιχεία που λείπουν . 

Ηµέρες 
απουσίας 

xi

Συχνότητα 
 

ν i

Σχετική 
Συχνότητα 

fi

Αθροιστική 
Συχνότητα 

Ni

Αθροιστική 
Σχετική 
Συχνότητα Fi

0     

1     

2     

3     

4     

Σύνολο     

Μονάδες 10 

β) Να υπολογίσετε τη µέση τιµή  των παρατηρήσεων . 
−x

Μονάδες 5 
γ) Να βρείτε τη διάµεσο δ των παρατηρήσεων . 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ 3o 

∆ίνεται η συνάρτηση f(x) = 
192x
1 2x

+
−   ,  όπου x ∈ IR . 

Να βρείτε : 
 

α) το   και το   f(x)lim  
0  x→

 f(x),lim  
1  x −→

 Μονάδες 6 
β) την πρώτη παράγωγο της συνάρτησης f , και  

 Μονάδες 9 

γ) τα διαστήµατα στα οποία η συνάρτηση f είναι γνησίως 
αύξουσα και αυτά στα οποία είναι γνησίως φθίνουσα .  

Μονάδες 10 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΘΕΜΑ 4ο 
Ένα χελιδόνι πετάει και το ύψος του h (σε µέτρα),  από το 
έδαφος, δίνεται σε συνάρτηση µε το χρόνο t (sec) από τον 
τύπο : 
 

h(t) = 3t2 - 6t + 5,  0 ≤ t≤ 5 
Να βρείτε : 

α) το ύψος στο οποίο το χελιδόνι βρίσκεται τη χρoνική στιγµή t = 0,  
 Μονάδες 6 

β) το ρυθµό µεταβολής του ύψους h, ως προς t, τη χρονική 
στιγµή t = 2 , 

Μονάδες 7 
  

γ) σε ποια χρονική στιγµή t  το ύψος του χελιδονιού από το 
έδαφος γίνεται ελάχιστο και ποιο είναι τότε το ύψος 
αυτό ; 

Μονάδες 12 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  (ηµεροµηνία , 
κατεύθυνση , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα δεν θα τα αντι-
γράψετε στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .   
∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο 
και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας 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 .  

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

∆ΕΥΤΕΡΑ  28 ΙΟΥΝΙΟΥ  2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ :
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ 1ο

Α. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της ταυτοτικής
συνάρτησης f(x)=x, είναι (x)΄ = 1 .

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. Ισχύει ότι : (xv)΄ = vxv-1, όπου v φυσικός αριθµός .
Μονάδες 3

Γ. Η σχετική συχνότητα fi της τιµής xi, µιας µεταβλητής Χ,

είναι fi = v
vi , i = 1, 2, ..., k, vi η συχνότητα της τιµής xi και

v το µέγεθος του δείγµατος .
Μονάδες 3

∆. Αν f1, f2, ...,  fk  είναι οι σχετικές συχνότητες των τιµών
x1, x2, ..., xk µιας µεταβλητής Χ ενός δείγµατος µεγέθους
v, ισχύει : f1 + f2 + ... + fk = 100.

Μονάδες 3

Ε. Ένα δείγµα τιµών µιας µεταβλητής θα είναι οµοιογενές,
αν ο συντελεστής µεταβολής ξεπερνά το 10%.

Μονάδες 3

ΣΤ. Η παράγωγος της f στο x0  εκφράζει το ρυθµό µεταβολής
του y=f(x)  ως προς x, όταν x = x0.

Μονάδες 3



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 2ο

Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται οι βαθµολογίες, στην
εκατοντάβαθµη κλίµακα, των µαθητών ενός τµήµατος της ∆΄
τάξης, κάποιου Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου, στα
µαθηµατικά γενικής παιδείας .

0
20 Μονάδες σε µόρια
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α. Να βρείτε πόσοι είναι οι µαθητές του τµήµατος.
Μονάδες 7

β. Να βρείτε πόσοι είναι οι µαθητές που έχουν βαθµό από
40 µόρια και πάνω .

Μονάδες 7

γ. Να κατασκευάσετε τον πίνακα µε τις συχνότητες vi, τις
κεντρικές τιµές xi και τα γινόµενα xivi. Nα υπολογίσετε
τη µέση τιµή των βαθµών των µαθητών του τµήµατος .

Μονάδες 11



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 3o
Τα βάρη µιας οµάδας, πέντε µαθητών, είναι :

62, 77, 65, 72, 69    κιλά

α. Να αποδείξετε ότι το µέσο βάρος των πέντε µαθητών
είναι 69 κιλά .

Μονάδες 5

β. Να υπολογίσετε τη διάµεσο των τιµών των βαρών .
Μονάδες 5

γ. Να υπολογίσετε το εύρος των τιµών των βαρών .
Μονάδες 5

δ. Αν προστεθεί στην οµάδα ένας έκτος µαθητής και το
µέσο βάρος των έξι µαθητών γίνει 72 κιλά, να βρείτε το
βάρος του έκτου µαθητή που προστέθηκε στην οµάδα .

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 4ο

∆ίνεται η συνάρτηση
f(x)=x2 – 4 (x-2), x ∈ IR .

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

Μονάδες 5

β. Να αποδείξετε ότι : x f΄΄(x) – f΄(x) = 4 .

Μονάδες 6

γ. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης της καµπύλης
της συνάρτησης f  στο σηµείο µε τετµηµένη x0 = 1 .

Μονάδες 7

δ. Να µελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τα ακρότατα .
Μονάδες 7



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους)

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία ,
κατεύθυνση , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα δεν θα τα αντι-
γράψετε στο τετράδιο .

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν . 
∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα .

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας 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 .

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 ∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ  2005 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ :  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

ΘΕΜΑ 1ο 

A. Αν η f είναι παραγωγίσιμη συνάρτηση, τότε να 
αποδείξετε ότι [ ] (x) ΄ f  c  ΄   f(x)c ⋅=⋅ , όπου c σταθερός 
πραγματικός αριθμός .    

 Μονάδες 10 
 

Β. 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 . 

 

α) , όπου f, g είναι 
παραγωγίσιμες συναρτήσεις. 
[ ] )x( g΄  )x(f  )x(g  )x( ΄f ΄ g(x)  f(x) ⋅+⋅=⋅

 Μονάδες 3 

β) ( ) νν x  ν  ΄ x ⋅= , όπου ν φυσικός αριθμός διάφορος του 
μηδενός  και x∈ ΙR. . . 

 Μονάδες 3 

γ)   (συνx)΄ = –ημx,  x∈ ΙR. . . 

 Μονάδες 3 

δ) Η διάμεσος ενός δείγματος ν παρατηρήσεων δεν είναι 
μέτρο θέσης . 

  Μονάδες 3 

ε) Σε μία κανονική ή περίπου κανονική κατανομή το 
95% περίπου των παρατηρήσεων βρίσκεται στο 

 
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

διάστημα x όπου 2s),x  2s, –x ( + η μέση τιμή και s η 
τυπική απόκλιση . 

 Μονάδες 3 
 

ΘΕΜΑ 2ο 

∆ίνεται η συνάρτηση  f(x) = 
1x
3 x2

−
+

 . 

  

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f. 

 Μονάδες 5 
 

β) Να βρείτε την πρώτη παράγωγο f΄(x) και να αποδείξετε 
ότι η εξίσωση f΄(x) = 0 έχει ρίζες τους αριθμούς 3 και –1.     

 Μονάδες 10 
 

γ) Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα της συνάρτησης f στο 
διάστημα (1,+∞).  

 Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 3o 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τιμές μιας μεταβλητής Χ 
με τις αντίστοιχες συχνότητές τους . Το μέγεθος του 
δείγματος είναι ν = 80 και η μέση τιμή είναι 2,6 x = . 

xi νi

1 12 

2 μ 

3 λ 

4 25 

Σύνολο ν = 80 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

α) Να αποδείξετε ότι μ = 33 και λ = 10. 
 Μονάδες 10 

 

β) Να υπολογίσετε τη διάμεσο του δείγματος . 
Μονάδες 6 

 
γ) Να υπολογίσετε τη διακύμανση του δείγματος . 

Μονάδες 9 
 

 Για τον υπολογισμό της διακύμανσης του δείγματος 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο : 
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ΘΕΜΑ 4ο 
 

Οι μηνιαίοι μισθοί των υπαλλήλων μιας Αμερικανικής 
εταιρείας έχουν μέση τιμή 1.000xA = δολάρια και τυπική 
απόκλιση = 125 δολάρια . Οι μισθοί των υπαλλήλων μιας 

Ευρωπαϊκής εταιρείας έχουν μέση τιμή 
As

 800  xE = ευρώ και 
τυπική απόκλιση  = 90 ευρώ . Es
 
 

α) Να βρείτε ποια από τις δύο εταιρείες έχει μεγαλύτερη 
ομοιογένεια μισθών .  

  Μονάδες 8 
 

β) Η Αμερικανική εταιρεία αποφασίζει να αυξήσει το 
μηνιαίο μισθό κάθε υπαλλήλου κατά 250 δολάρια . 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Επίσης η Ευρωπαϊκή εταιρεία αποφασίζει να αυξήσει το 
μηνιαίο μισθό κάθε υπαλλήλου κατά 20%.  

 Να βρείτε τη νέα μέση τιμή και τη νέα τυπική απόκλιση 
των μηνιαίων μισθών και για τις δύο εταιρείες . 

 Μονάδες 10 
 

γ) Ποια από τις δύο εταιρείες έχει μεγαλύτερη ομοιογένεια 
των μηνιαίων μισθών μετά τις αυξήσεις ;  

 Μονάδες 7 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα δεν θα τα 
αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν .   
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη 
σημείωση . 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας 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 : Μια (1) ώρα μετά τη 

διανομή των φωτοαντιγράφων . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 ∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ  2007 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ :  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

ΘΕΜΑ 1ο 

A. Αν x1, x2, …, xκ, είναι οι τιμές μιας μεταβλητής Χ που 
αφορά τα άτομα ενός δείγματος μεγέθους ν, κ ≤ ν και f1, 
f2, …, fκ οι αντίστοιχες σχετικές συχνότητες των τιμών της 
μεταβλητής, να αποδείξετε ότι : f1 + f2 + … + fκ  = 1. 

 Μονάδες 8 
 

Β. Nα  δώσετε τον ορισμό της μέσης τιμής ενός δείγματος ν 
παρατηρήσεων μιας μεταβλητής Χ. 

 Μονάδες 5 

 
Γ. 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 . 

α) Για x > 0  ισχύει ( )
x2

1x =
′

. 

 Μονάδες 3  

β) Το κυκλικό διάγραμμα χρησιμοποιείται για τη 
γραφική παράσταση τόσο των ποιοτικών, όσο και 
των ποσοτικών δεδομένων, όταν οι διαφορετικές 
τιμές της μεταβλητής είναι σχετικά λίγες . 

 Μονάδες 3 

γ)   Οι τιμές μιας ποιοτικής μεταβλητής είναι αριθμοί . 

 Μονάδες 3 

 
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

δ) Η διακύμανση των τιμών μιας μεταβλητής Χ είναι 
μέτρο θέσης . 

  Μονάδες 3 
 

ΘΕΜΑ 2ο 

∆ίνεται η συνάρτηση με τύπο   f(x) = 
x

1 x2 +
 . 

  

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f και την 
παράγωγό της. 

 Μονάδες 10 
 

β) Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης f.    

 Μονάδες 10 
 

γ) Να υπολογίσετε το όριο : 
)x(f
)x(fxlim

1x

′
→

. 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ 3o 

Οι βαθμοί των μαθητών σε ένα διαγώνισμα Μαθηματικών 
μιας τάξης ενός Λυκείου ακολουθούν κανονική κατανομή . 
Το 50% των μαθητών έγραψε τουλάχιστο 13, ενώ το 34% 
από 13 έως 14: 

α) Να βρείτε τη διάμεσο δ, τη μέση τιμή x   και την τυπική 

απόκλιση s των βαθμών των μαθητών . 
 Μονάδες 12 

 

β) Αν 95 μαθητές της τάξης έγραψαν από 11 έως 13: 

i.  Να βρείτε το πλήθος των μαθητών της τάξης . 
Μονάδες 7 

 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

 
ii. Να βρείτε το πλήθος των μαθητών που έγραψαν από 

14 έως 15 στο διαγώνισμα αυτό . 
Μονάδες 6 

 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
 

∆ίνεται η συνάρτηση με τύπο f(x) = x3 – sx2 + 2x + x , όπου  
x η μέση τιμή και s η τυπική απόκλιση ενός δείγματος ν 

παρατηρήσεων μιας μεταβλητής Χ. Αν στο σημείο Μ(1, 5) 
της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f η εφαπτομένη 
σχηματίζει γωνία 45ο με τον άξονα x′x : 
 

α) Να βρείτε τη μέση τιμή x  και την τυπική απόκλιση s του 

δείγματος . 

  Μονάδες 15 
 

β) Αν x  = 4 και s = 2, τότε : 

i.  Να εξετάσετε αν το δείγμα είναι ομοιογενές . 

 Μονάδες 4 

ii. Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της παραγώγου της 
συνάρτησης f στο x0 = 1. 

 Μονάδες 6 

 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν  θα αντιγράψετε τα θέματα  στο 
τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν.   

 ∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο 
και τα φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων. 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μια (1) ώρα μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων. 

 
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 



ΑΡΥΗ 1Η ΔΛΙΓΑ - Γ΄ ΔΠΔΡΗΝΩΝ 
 

 

ΣΔΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΔΛΙΓΔ 

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΑΒΒΑΣΟ 4 ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ  

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ 
ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. Έζησ 1x , 2x ,,..., κx  νη ηηκέο κίαο 

κεηαβιεηήο Υ πνπ αθνξνύλ ηα άηνκα ελόο 

δείγκαηνο κεγέζνπο λ, κ λ θαη f1, 

f2,..., κf  νη ζρεηηθέο ηνπο ζπρλόηεηεο 

αληίζηνηρα. 

 Να απνδείμεηε όηη: 

 α) 0  fi 1 , γηα θάζε i=1,2,..., κ 
 β) f1 + f2+ ...+ κf =1 

Μονάδερ 7 

Α2. Πόηε κηα ζπλάξηεζε f ιέγεηαη ζπλερήο ζην 

πεδίν νξηζκνύ ηεο Α; 

Μονάδερ 4 

Α3.  Πόηε ιέκε όηη κία ζπλάξηεζε f είλαη 

παξαγσγίζηκε ζε έλα ζεκείν x0 ηνπ πεδίνπ 

νξηζκνύ ηεο Α; 

Μονάδερ 4 

Α4. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ πος 

ακολοςθούν, γπάθονηαρ ζηο ηεηπάδιό ζαρ δίπλα 

ζηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζε κάθε ππόηαζη ηη 

λέξη Σωστό, αν η ππόηαζη είναι ζωζηή, ή 

Λάθος, αν η ππόηαζη είναι λανθαζμένη.  

α) Αλ x>0, ηόηε )( x =
x

1
 

β) Αλ κηα ζπλάξηεζε f είλαη παξαγσγίζηκε ζε 

έλα δηάζηεκα Γ θαη ηζρύεη )(f x >0 γηα θάζε 



ΑΡΥΗ 2Η ΔΛΙΓΑ - Γ΄ ΔΠΔΡΗΝΩΝ 
 

 

ΣΔΛΟ 2Η ΑΠΟ 5 ΔΛΙΓΔ 

εζσηεξηθό ζεκείν Γ, ηόηε ε f είλαη γλεζίσο 

αύμνπζα ζην Γ. 

γ) Η αζξνηζηηθή ζπρλόηεηα Νi κηαο θαηαλνκήο 

εθθξάδεη ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ 

είλαη κηθξόηεξεο ή ίζεο ηεο ηηκήο xi. 

δ) ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ην 95% πεξίπνπ 

ησλ παξαηεξήζεσλ βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα ( x 

– s, x + s), όπνπ x  ε κέζε ηηκή θαη s ε 

ηππηθή απόθιηζε.   

ε) Η δηάκεζνο (δ) ελόο δείγκαηνο λ 

παξαηεξήζεσλ νη νπνίεο έρνπλ δηαηαρζεί ζε 

αύμνπζα ζεηξά νξίδεηαη πάληα σο ε κεζαία 

παξαηήξεζε. 

 Μονάδερ 10 

ΘΔΜΑ B 

Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f κε f(x)=2–
x

κ
, κ  , x 0.  

Β1. Να δείμεηε όηη ε ζπλάξηεζε g κε 

g(x)=x )x(f +f(x) είλαη ζηαζεξή. 

Μονάδερ 6 

Β2. Να ππνινγηζζεί ε ηηκή ηνπ κ, αλ 

γλσξίδνπκε όηη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

ζπλάξηεζεο f δηέξρεηαη από ην ζεκείν 

Α(3,1). 

Μονάδερ 6 

Γηα κ =3: 
B3. Nα βξεζεί ε εμίζσζε ηεο εθαπηνκέλεο ζην 

ζεκείν Β(1,f(1)) ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο 

ηεο f.  

Μονάδερ 7 

Β4. Να ππνινγηζζεί ην εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ 

πνπ έρεη θνξπθέο: ηελ αξρή ησλ αμόλσλ θαη 

ηα ζεκεία ζηα νπνία ε εθαπηνκέλε ηνπ 



ΑΡΥΗ 3Η ΔΛΙΓΑ - Γ΄ ΔΠΔΡΗΝΩΝ 
 

 

ΣΔΛΟ 3Η ΑΠΟ 5 ΔΛΙΓΔ 

εξσηήκαηνο Β3, ηέκλεη ηνπο άμνλεο xx  θαη 

yy .  

Μονάδερ 6 

 

ΘΔΜΑ Γ  

Τπνζέηνπκε όηη νη ζεξκνθξαζίεο (ζε Co ) ζε 

κία πεξηνρή θαηά ηε δηάξθεηα ελόο 24ώξνπ 

πξνζεγγίδνληαη από ηηο ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο  

ζ(t)=t–4 t +α, όπνπ α   θαη t (0,24] ν 

ρξόλνο ζε ώξεο. 

Γ1. Να απνδείμεηε όηη γηα t (0,4] ε ζεξκνθξαζία 

κεηώλεηαη θαη γηα t (4,24] ε ζεξκνθξαζία 

απμάλεηαη. 

Μονάδερ 7 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηνπ α αλ 

γλσξίδεηε όηη ε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ηεο 

πεξηνρήο εληόο ηνπ 24ώξνπ είλαη -1 Co . 

Μονάδερ 6 

Γ3. Γηα α=3 λα βξείηε ηηο ώξεο πνπ ε 

ζεξκνθξαζία ηεο πεξηνρήο είλαη 0 Co .  

Μονάδερ 5 

Γ4.  Να ππνινγίζεηε ην   
4t

lim

16t

)t(

2

θ
 

Μονάδερ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΥΗ 4Η ΔΛΙΓΑ - Γ΄ ΔΠΔΡΗΝΩΝ 
 

 

ΣΔΛΟ 4Η ΑΠΟ 5 ΔΛΙΓΔ 

ΘΔΜΑ Γ  

Οη ειηθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κηα εηαηξεία 

έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε 4 θιάζεηο ίζνπ 

πιάηνπο, όπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα ζπρλνηήησλ.  
 

 

 

ΗΛΙΚΙΔ 

(ρξόληα

) 

ix  iν  fi % Νi Fi % ii xν  

[25,   

)  
  x    

   [   

,    ) 
  x+20    

[   ,    

) 
  2x    

[   ,    

) 
  x

2
–6x 50   

ΤΝΟΛΟ       
 

 

Γ1. Να βξεζνύλ νη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο fi % 

i=1,2,3,4 

Μονάδερ 6 

Γ2. Αλ ε δηάκεζνο ηεο θαηαλνκήο ησλ ειηθηώλ 

είλαη δ=50 ρξόληα, λα απνδείμεηε όηη ην 

πιάηνο ηεο θιάζεο είλαη c=10.  

Μονάδερ 8 

Γ3. Aθνύ κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ 

παξαπάλσ πίλαθα ζπκπιεξσκέλν θαηάιιεια, 

λα ππνινγίζεηε ηελ κέζε ηηκή x ησλ 

ειηθηώλ.  

  

Μονάδερ 6 

Γ4. Πόζνη εξγαδόκελνη, ησλ νπνίσλ νη ειηθίεο 

αλήθνπλ ζηελ πξώηε θιάζε, πξέπεη λα 

πξνζιεθζνύλ, ώζηε ε λέα κέζε ειηθία λα 

είλαη 40 ρξόληα; 

Μονάδερ 5 



ΑΡΥΗ 5Η ΔΛΙΓΑ - Γ΄ ΔΠΔΡΗΝΩΝ 
 

 

ΣΔΛΟ 5Η ΑΠΟ 5 ΔΛΙΓΔ 

 

 
ΟΓΖΓΗΔ (για ηοςρ εξεηαδομένοςρ) 

1. ην ηεηξάδην λα γξάςεηε κόλν ηα πξνθαηαξθηηθά 

(εκεξνκελία, εμεηαδόκελν κάζεκα).  Να μεν 

ανηιγπάψεηε ηα ζέκαηα ζην ηεηξάδην. 

2. Να γξάςεηε ην νλνκαηεπώλπκό ζαο ζην πάλσ κέξνο ησλ 

θσηναληηγξάθσλ ακέζσο κόιηο ζαο παξαδνζνύλ. Γεν 

επιηπέπεηαι να γπάψεηε θακηά άιιε ζεκείσζε. Καηά 

ηελ απνρώξεζή ζαο λα παξαδώζεηε καδί κε ην 

ηεηξάδην θαη ηα θσηναληίγξαθα. 

3. Να απαληήζεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ζε όια ηα 

ζέκαηα. 

4. Να γξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο μόνο κε κπιε ή 

μόνο κε καύξν ζηπιό. Μπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε κνιύβη κόλν γηα ζρέδηα, 

δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο. 

5. Να κε ρξεζηκνπνηήζεηε ραξηί κηιηκεηξέ. 

6. Κάζε απάληεζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε είλαη 

απνδεθηή. 

7. Γηάξθεηα εμέηαζεο: ηξεηο (3) ώξεο κεηά ηε 

δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ. 

8. Υξόλνο δπλαηήο απνρώξεζεο: 18.30. 

 

KΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 

 ΣΔΛΟ ΜΖΝΤΜΑΣΟ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ∆΄  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Δ΄ ΤΑΞΗΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

ΘΕΜΑ Α 
 
Α1. Αν  οι συναρτήσεις  f, g είναι  παραγωγίσιμες  στο ,  να αποδείξετε  ότι:  

( )f(x) + g(x)  = f (x) + g (x) ,  x′ ′ ′ ∈  
Μονάδες 7 

 
Α2. Να  ορίσετε  το  μέτρο  διασποράς  εύρος  ή κύμανση.  

Μονάδες 4 
 
Α3. Τι  ονομάζεται  παράγωγος  μιας συνάρτησης  f  στο  σημείο xo του  πεδίου  

ορισμού  της ;  
Μονάδες 4 

 
Α4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα 

στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι 
σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

 
α) ox xo

lim (συνx) = συνx
→

 

(μονάδες 2) 
β) ( )c f(x) = c f (x)′ ′  

(μονάδες 2) 
 
γ) Σε  μια ποσοτική μεταβλητή αντί του ραβδογράμματος  

χρησιμοποιείται  το διάγραμμα  συχνοτήτων.  

(μονάδες 2) 
δ) Ένα  δείγμα  τιμών μιας μεταβλητής Χ  χαρακτηρίζεται  ομοιογενές , 

όταν ο συντελεστής μεταβολής  ξεπερνά  το 10% 

(μονάδες 2) 
ε) Για  τις  σχετικές  συχνότητες  f i ,  όπου  i  = 1, 2, ...,κ  των  τιμών  xi  μιας 

μεταβλητής  Χ,  ισχύει :  

f1 + f2 + ... + fκ = 1 

(μονάδες 2) 
Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ∆΄  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
ΘΕΜΑ Β 
 
Δίνεται  η συνάρτηση  –3f(x) = αx  βx + 5 ,   x   και  α, β ∈ ∈ ,  της  οποίας  η γραφική 
παράσταση  διέρχεται  από το  σημείο Α(-1, 9) και  ισχύει  ότι:  
 

x 22

x+7 3– lim
–

1  = 
x 4 12α→

 

 
Β1.  Να  αποδείξετε ότι α  = 2  και  β = 6 

Μονάδες 9  
 
Β2.  Για  α  = 2 και  β = 6 να  βρείτε  τα  σημεία  της γραφικής  παράστασης  της  

συνάρτησης  f  στα οποία η εφαπτομένη  είναι  παράλληλη στον άξονα x x′ .  
Μονάδες 8  

 
Β3.  Να  βρείτε  την  τιμή του x για  την  οποία ο ρυθμός  μεταβολής  της 

συνάρτησης  f  γίνεται  ελάχιστος.  
Μονάδες 8 

 
 

ΘΕΜΑ Γ 
 
Δίνεται  η συνάρτηση  2

xg(x) = +1, x  
x +1

∈  .  Αν x1, x2, x3, x4 είναι  οι τιμές μιας 

μεταβλητής  Χ με αντίστοιχες  σχετικές  συχνότητες  f1, f2, f3, f4 , όπου :  

x1  = -1,  x2 = 0,  1 < x3 < x4, 

1 1f  = g(x ) – 1 
3

 ,   2 2f  = g(x ) – 1
3

   και  3 x 1

1f = – g (x)    li
1

m
6  x –→

′
 

Τότε :  

Γ1. να  βρείτε  την  εξίσωση  της εφαπτομένης  (ε) της  γραφικής  παράστασης  της  

g, η οποία  σχηματίζει  με τον άξονα x x′  γωνία 45ο 

Μονάδες 6 
Γ2. να μελετήσετε  τη συνάρτηση g ως προς  την  μονοτονία και  τα ακρότατα.  

Μονάδες 6 
Γ3. αν  η εφαπτομένη  (ε) έχει  εξίσωση  y = x+1 και  σε  αυτήν  ανήκουν  τα  σημεία  

Μκ(xκ, yκ),  όπου κ = 1, 2, 3, 4   για τα οποία  ισχύει   

κ κx y2δ = δ  και   
κyR 5=     

 τότε να υπολογίσετε  τις τιμές   x3 και x4 της μεταβλητής Χ,  όπου  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ∆΄  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

κxδ :  η διάμεσος  των  τετμημένων  των σημείων  Μκ ,  

κyδ :  η διάμεσος  των  τεταγμένων  των σημείων  Μκ και  

κyR :  το εύρος των  τεταγμένων των σημείων Μκ   

Μονάδες 5 
Γ4. να υπολογίσετε τη μέση  τιμή των  τιμών  x1, x2, x3, x4 

Μονάδες 8 
 

ΘΕΜΑ Δ 
 
Εξετάζουμε  ένα  δείγμα  μεγέθους  ν ως προς  μία  ποσοτική  μεταβλητή Χ και  
ομαδοποιούμε  τις παρατηρήσεις του δείγματος  σε  5 ισοπλατείς κλάσεις  πλάτους 
c, όπως  φαίνεται  στον  παρακάτω πίνακα:  
 

Κλάσεις  
Κεντρικές  

τιμές 
xi 

f i% Fi Fi% 

[α, ·)    λ 

[·  , ·)    3λ + 10 

[·  , ·)     

[·  , ·)    κλ2 – 2λ + 10 

[·  , ·)    κλ2 – 3λ + 30 

Σύνολα      

 
Δίνεται  ότι  οι  αθροιστικές  σχετικές  συχνότητες  F3 και  F5 είναι  οι  ρίζες  της  

εξίσωσης:  

5x2 – 8x + 3κ = 0 , όπου x   και  κ  ∈ ∈   

Δ1. Να  αποδείξετε ότι κ = 1 και λ = 10  

Μονάδες 8  
Δ2. Να  αποδείξετε ότι f1% = 10 , f2% = 30 , f3% = 20 , f4% = 30 και f5% = 10    

Μονάδες 5  
 
Δ3. Αν  το 25% των  παρατηρήσεων  είναι  μικρότερες  του 16 και  το 25% των  

παρατηρήσεων   είναι   μεγαλύτερες   ή  ίσες   του  24,  τότε   να   αποδείξετε  
ότι α = 10 και  c = 4  

(μονάδες 4) 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ∆΄  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
 Στη συνέχεια  να μεταφέρετε  στο τετράδιό  σας τον  παραπάνω  πίνακα  

κατάλληλα  συμπληρωμένο.  
(μονάδες 4) 
Μονάδες 8  

 
Δ4. Αν  το πλήθος  των παρατηρήσεων  που  είναι  μεγαλύτερες  ή ίσες  του 22 

είναι  800, τότε  να  υπολογίσετε  το μέγεθος  του δείγματος.  
Μονάδες 4  

 
 
 
 
 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ  (για τους  εξεταζομένους) 

 
1. Στο εξώφυλλο  του τετραδίου  να  γράψετε  το εξεταζόμενο  μάθημα.  Στο  

εσώφυλλο  πάνω-πάνω  να  συμπληρώσετε  τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην 
αρχή  των απαντήσεών  σας να  γράψετε  πάνω-πάνω  την ημερομηνία  και  το  
εξεταζόμενο  μάθημα .  Να  μην  αντιγράψετε τα  θέματα  στο τετράδιο και  να  
μην  γράψετε  πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά  την  αποχώρησή  σας να  
παραδώσετε  μαζί  με  το τετράδιο και τα  φωτοαντίγραφα.  

3. Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα  μόνο  με  μπλε  ή μόνο 
με  μαύρο στυλό με  μελάνι  που  δεν  σβήνει .  Μολύβι  επιτρέπεται ,  μόνο  αν  το  
ζητάει  η εκφώνηση , και  ΜΟΝΟ για πίνακες, διαγράμματα  κλπ.  

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά  τεκμηριωμένη είναι  αποδεκτή.  
5. Διάρκεια  εξέτασης: τρεις  (3) ώρες μετά  τη διανομή  των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 18:15 
 
 

KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
 



 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γενικό Λύκειο Νεστορίου 
Σχολικό έτος 2013-2014 

Βοηθητικό Υλικό της Γ΄ Λυκείου 
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