
ΑΡΧΗ ΤΗΣ 1
ΗΣ

 ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 2 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

Τάξη: ∆’ Λυκείου 
Εισηγητής:  
Εξεταστική περίοδος: Μάιος – Ιούνιος 2010  

 1 Ιουνίου 2010 

ΘΕΜΑ 1Ο  

Α. 1. Πότε µια συνάρτηση f λέγεται γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστηµα του πεδίου 
ορισµού της; 

Μονάδες 4 
 2. Να αναφέρετε τα είδη των µεταβλητών ενός πληθυσµού. 

Μονάδες 5 
Β. Για καθεµιά από τις επόµενες προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της 

και ακριβώς δίπλα την ένδειξη Σ, αν η πρόταση είναι Σωστή, ή Λ, αν αυτή είναι 
Λανθασµένη. 

 1. Αν  f, g  δύο οποιεσδήποτε παραγωγίσιµες συναρτήσεις στο � , τότε ισχύει: 

[ ]f(x) g(x) f (x) g (x)′ ′ ′+ = +  

Μονάδες 4 

 2. Για κάθε χ∈�  ισχύει:  ( )ηµx ηµx′ = −  

Μονάδες 4 

 3. Το εύρος R ενός δείγµατος ν παρατηρήσεων είναι µέτρο θέσης. 
Μονάδες 4 

 4. Το άθροισµα όλων των συχνοτήτων είναι ίσο µε το µέγεθος του δείγµατος, 
δηλαδή: ν1 + ν2 + … + νκ = ν.  

Μονάδες 4 
 

ΘΕΜΑ 2Ο  

∆ίνεται η συνάρτηση  f(x) = 
2

2

x 4x 5− −
. Να βρείτε: 

α. το πεδίο ορισµού της  f. 
Μονάδες 8 

β. το 
x 0
lim f(x)
→

. 

Μονάδες 7 

γ. τα ακρότατα της f. 
Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ 3ο  

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η κατανοµή συχνοτήτων για τη µεταβλητή X: 
«απασχόληση την Κυριακή», για ένα δείγµα 40 οικογενειών µιας πόλης: 

Απασχόληση 
Χi 

νi fi fi% Ni Fi% 

Εκδροµή 18     

Κινηµατογράφος 5     

Τηλεόραση 12     

Αθλητισµός      

 40     

Α. Να µεταφέρετε τον πίνακα στη κόλλα σας και να τον συµπληρώσετε. 
Μονάδες 17 

Β. Να βρείτε το ποσοστό των οικογενειών: 

 α. που την Κυριακή πηγαίνουν κινηµατογράφο ή βλέπουν τηλεόραση 
Μονάδες 4 

 β. που δεν αθλούνται την Κυριακή 
Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ 4ο  
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αριθµός των επιβατών  30  αυτοκινήτων που 
πέρασαν από ένα δρόµο σε µια ώρα: 
 

Επιβάτες 
Xi 

Αυτοκίνητα 
νi 

Xiνi −iX X  ( )−
2

iX X  ( )−
2

i iX X ν  

1 12     

2 9     

3 6     

4 3     

Σύνολο      

α.  Να µεταφέρετε στην κόλλα σας τον παρακάτω πίνακα και να συµπληρώσετε όλα τα 
στοιχεία του. 

Μονάδες 15 
Να βρείτε: 

β.  τη εύρος R. 
Μονάδες 5 

γ.  τη διακύµανση s2  και την τυπική απόκλιση  s. 
Μονάδες 5 

 
 

   Ο ∆ιευθυντής Ο καθηγητής 
 
 
 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


