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ΕΡΩΣΗΕΙ  ΩΣΟΤ – ΛΑΘΟΤ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ  ΓΕΝΙΚΗ  ΠΑΙΔΕΙΑ 

από  2000  έως  2014 

 

ΤΝΑΡΣΗΕΙ 

1. Η παξάγωγνο ηεο f ζην x0 εθθξάδεη ην ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ y = f (x) ωο πξνο x , όηαλ x = x0 

2. Γηα ηελ παξάγωγν κηαο ζύλζεηεο ζπλάξηεζεο ηζρύεη (f(g(x)))΄=f΄(g(x))·g΄(x)  

3. Αλ κηα ζπλάξηεζε f είλαη παξαγωγίζηκε ζε έλα δηάζηεκα ∆ θαη ηζρύεη f΄ (x)>0 γηα θάζε 

εζωηεξηθό ζεκείν ηνπ ∆, ηόηε ε f είλαη γλεζίωο αύμνπζα ζην ∆. 

4. Αλ νη ζπλαξηήζεηο f , g έρνπλ ζην x0  όξηα πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο, ηόηε 
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x x x x x x

f x g x f x g x
  

  
 

5. Η ηαρύηεηα ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαη ε ζέζε ηνπ ζηνλ άμνλα 

θίλεζήο ηνπ εθθξάδεηαη από ηε ζπλάξηεζε x=f(t), ηε ρξνληθή ζηηγκή t 0
 
είλαη                 

π(t0)=f΄(t0)  

6. Μηα ζπλάξηεζε f ιέγεηαη γλεζίωο θζίλνπζα ζε έλα δηάζηεκα ∆ ηνπ πεδίνπ 

νξηζκνύ ηεο, όηαλ γηα νπνηαδήπνηε ζεκεία x 1,x2∆  κε  x1<x2  ηζρύεη  f(x1)<f(x2)   

7. Αλ γηα ηε ζπλάξηεζε 
f

 ηζρύεη 0

lim ( )
x x

f x


 
, όπνπ  πξαγκαηηθόο αξηζκόο, ηόηε ηζρύεη 

όηη
 

0

lim ( )
x x

f x 


 
,  γηα θάζε πξαγκαηηθό   

8. Αλ νη ζπλαξηήζεηο f, g έρνπλ θνηλό πεδίν νξηζκνύ ην Α, ηόηε ε ζπλάξηεζε 
f

g
 έρεη πάληα πεδίν 

νξηζκνύ ην Α 

9. Αλ γηα ηηο ζπλαξηήζεηο f θαη g ηζρύεη όηη 1
ox x

lim f(x) =  θαη 2
ox x

limg(x) = , όπνπ ℓ1, ℓ2 R ηόηε ηζρύεη 

  1 2
ox x

 lim f(x)g(x) = .                   

10. Ο ζπληειεζηήο δηεύζπλζεο ηεο εθαπηνκέλεο ηεο θακπύιεο πνπ είλαη ε γξαθηθή παξάζηαζε 

κηαο ζπλάξηεζεο f ζην ζεκείν ηεο (xo, f(xo)) είλαη f΄(xo). 

11. Αλ ε ζπλάξηεζε f έρεη ζην x
0
 όξην έλαλ πξαγκαηηθό αξηζκό  , δειαδή αλ 

ox x
lim


   ηόηε γηα 

θάζε θπζηθό αξηζκό λ κεγαιύηεξν ηνπ 1 ζα ηζρύεη    1

ox x
lim f ( x )

  


   

12. Υαξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα κηαο ζπλερνύο ζπλάξηεζεο ζε έλα θιεηζηό δηάζηεκα είλαη όηη ε 

γξαθηθή ηεο παξάζηαζε είλαη κηα ζπλερήο θακπύιε.  
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13. Αλ ε ζπλάξηεζε f έρεη ζην x0  όξην έλαλ πξαγκαηηθό αξηζκό 1 , δειαδή αλ 

1)(flim
0




x
xx

, ηόηε  

  

1)(flim
0




x
xx

(λ ζεηηθόο αθέξαηνο).  

14. Αλ κηα ζπλάξηεζε f είλαη παξαγωγίζηκε ζε έλα δηάζηεκα Γ θαη ηζρύεη f′(x) < 0 γηα θάζε 

εζωηεξηθό ζεκείν ηνπ Γ, ηόηε ε f είλαη γλεζίωο αύμνπζα ζην Γ.  

15. Αλ γηα κηα ζπλάξηεζε f ηζρύνπλ f΄(x0)=0 γηα  x0 (α, β), f΄(x)>0 ζην (α, x0) θαη f΄(x)<0 ζην 

(x0,β),ηόηε ε f παξνπζηάδεη ζην δηάζηεκα (α, β) γηα x= x0  ειάρηζην.  

16. Αλ γηα κηα ζπλάξηεζε f ηζρύνπλ f΄(x0)=0 γηα  x0(α, β) θαη f΄ δηαηεξεί πξόζεκν εθαηέξωζελ  

ηνπ x0, ηόηε ε f είλαη γλεζίωο κνλόηνλε ζην (α, β) θαη δελ παξνπζηάδεη αθξόηαην ζην (α, β). 

17. Μηα ζπλάξηεζε f κε πεδίν νξηζκνύ ην Α ιέκε όηη παξνπζηάδεη  ηνπηθό  κέγηζην  ζην x1  A, 

όηαλ 1f(x)>f(x )
γηα θάζε x ζε κηα πεξηνρή ηνπ x1.  

18. Aλ κία ζπλάξηεζε f είλαη παξαγωγίζηκε ζε έλα δηάζηεκα Γ θαη ηζρύεη f΄(x)>0 γηα θάζε 

εζωηεξηθό ζεκείν ηνπ Γ, ηόηε ε f είλαη γλεζίωο αύμνπζα ζην Γ. 

19. Μηα ζπλάξηεζε f κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηνπηθό κέγηζην ζην x0A, όηαλ 

f(x)≤ f(x0) γηα θάζε x ζε κηα πεξηνρή ηνπ x0.  

20. Έζηω f, g πξαγκαηηθέο ζπλαξηήζεηο κε πεδίν νξηζκνύ ην ΙR. ,πνπ είλαη παξαγωγίζηκεο ζε 

θάζε ζεκείν ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ ηνπο. Σόηε ηζρύεη: [f (g(x)) ]΄ = f΄ (g(x)) g(x) γηα θάζε xΙR..   

21. Η παξάγωγνο θάζε ζηαζεξήο ζπλάξηεζεο είλαη κεδέλ ζε θάζε ζεκείν ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ ηεο.  

22. Η έλλνηα ηεο ζπλέρεηαο κηαο ζπλάξηεζεο αλαθέξεηαη κόλν ζε ζεκεία ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ ηεο.  

23. Η παξάγωγνο ηεο f ζην x0 εθθξάδεη ην ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ y=f(x) ωο πξνο x, όηαλ x = x0. 

 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ 

24. Σν ξαβδόγξακκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηωλ ηηκώλ κηαο πνζνηηθήο 

κεηαβιεηήο.    

25. Σν ξαβδόγξακκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηωλ ηηκώλ κηαο πνηνηηθήο 

κεηαβιεηήο.  

26. ε κηα πνζνηηθή κεηαβιεηή αληί ηνπ ξαβδνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ην δηάγξακκα 

ζπρλνηήηωλ.                                                               

27. Σν θπθιηθό δηάγξακκα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ηε γξαθηθή παξάζηαζε πνζνηηθώλ 

δεδνκέλωλ 

28. Σν δηάγξακκα ζπρλνηήηωλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηωλ ηηκώλ κηαο 

πνζνηηθήο κεηαβιεηήο.  
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29. Σν δηάγξακκα ζπρλνηήηωλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηωλ ηηκώλ κηαο 

πνηνηηθήο κεηαβιεηήο.  

30. ε έλα ηζηόγξακκα ζρεηηθώλ ζπρλνηήηωλ ην εκβαδόλ ηνπ ρωξίνπ πνπ νξίδεηαη από ην 

πνιύγωλν ζρεηηθώλ ζπρλνηήηωλ θαη ηνλ νξηδόληην άμνλα είλαη ίζν κε 1.  

31. Σν θπθιηθό δηάγξακκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηόζν ηωλ πνηνηηθώλ, όζν 

θαη ηωλ πνζνηηθώλ δεδνκέλωλ, όηαλ  νη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο είλαη ζρεηηθά ιίγεο. 

32. ε κηα νκαδνπνηεκέλε θαηαλνκή κε θιάζεηο ίζνπ πιάηνπο ην εκβαδόλ ηνπ ρωξίνπ πνπ 

νξίδεηαη από ην πνιύγωλν ζρεηηθώλ ζπρλνηήηωλ θαη ηνλ νξηδόληην άμνλα είλαη ίζν κε ην 

κέγεζνο λ ηνπ δείγκαηνο.  

33. ε κηα νκαδνπνηεκέλε θαηαλνκή κε θιάζεηο ίζνπ πιάηνπο ην εκβαδόλ ηνπ ρωξίνπ πνπ 

νξίδεηαη από ην πνιύγωλν ζρεηηθώλ ζπρλνηήηωλ θαη ηνλ νξηδόληην άμνλα είλαη ίζν κε έλα.  

34. Σν θπθιηθό δηάγξακκα είλαη έλαο θπθιηθόο δίζθνο ρωξηζκέλνο ζε θπθιηθνύο ηνκείο, ηα εκβαδά 

ηωλ νπνίωλ είλαη αλάινγα κπξνο ηηο αληίζηνηρεο ζπρλόηεηεο λi ή ηηο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο ηωλ 

ηηκώλ xi ηεο κεηαβιεηήο. 

 

ΓΙΑΜΔΟ 

35.  Γηάκεζνο (δ) ελόο δείγκαηνο λ παξαηεξήζεωλ νη νπνίεο έρνπλ δηαηαρζεί ζε αύμνπζα ζεηξά 

νξίδεηαη ωο ε κεζαία παξαηήξεζε, όηαλ ην λ είλαη άξηηνο  αξηζκόο, ή ν κέζνο όξνο 

(εκηάζξνηζκα) ηωλ δύν κεζαίωλ παξαηεξήζεωλ, όηαλ ην λ είλαη πεξηηηόο αξηζκόο.   

36. Η δηάκεζνο ελόο δείγκαηνο παξαηεξήζεωλ είλαη ε ηηκή γηα ηελ νπνία ην πνιύ 50% ηωλ 

παξαηεξήζεωλ είλαη κηθξόηεξεο από απηήλ θαη ην πνιύ 50% ηωλ παξαηεξήζεωλ είλαη 

κεγαιύηεξεο από ηελ ηηκή απηήλ.  

37. Η δηάκεζνο επεξεάδεηαη από αθξαίεο παξαηεξήζεηο.  

38. Η δηάκεζνο ελόο δείγκαηνο λ παξαηεξήζεωλ δελ είλαη κέηξν ζέζεο.  

39. Η δηάκεζνο δ είλαη κέηξν δηαζπνξάο.  

40. Η δηάκεζνο (δ) ελόο δείγκαηνο λ παξαηεξήζεωλ, νη νπνίεο έρνπλ δηαηαρζεί ζε αύμνπζα ζεηξά, 

νξίδεηαη πάληα ωο ε κεζαία παξαηήξεζε. 

41. Η δηάκεζνο είλαη έλα κέηξν ζέζεο, ην νπνίν επεξεάδεηαη από ηηο αθξαίεο παξαηεξήζεηο 

42. Η δηάκεζνο δ ελόο δείγκαηνο λ παξαηεξήζεωλ t1, t2, …, tλ είλαη πάληνηε κία από ηηο 

παξαηεξήζεηο απηέο. 

 

ΜΔΣΡΑ  ΘΔΗ – ΓΙΑΠΟΡΑ 

43. Σν εύξνο, ε δηαθύκαλζε θαη ε ηππηθή απόθιηζε ηωλ ηηκώλ κηαο κεηαβιεηήο είλαη κέηξα 

δηαζπνξάο  

44. Η δηαθύκαλζε εθθξάδεηαη ζηηο ίδηεο κνλάδεο κε ηηο νπνίεο εθθξάδνληαη νη παξαηεξήζεηο.  

45. Η κέζε ηηκή ελόο ζπλόινπ λ παξαηεξήζεωλ είλαη έλα κέηξν ζέζεο.  
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46. Ο ζηαζκηθόο κέζνο είλαη κέηξν δηαζπνξάο. 

47. Σν εύξνο R ελόο δείγκαηνο λ παξαηεξήζεωλ είλαη κέηξν δηαζπνξάο 

48. Σν εύξνο R ελόο δείγκαηνο λ παξαηεξήζεωλ είλαη κέηξν ζέζεο.  

49. Σν εύξνο R ελόο δείγκαηνο λ παξαηεξήζεωλ δελ επεξεάδεηαη από ηηο δύν αθξαίεο 

παξαηεξήζεηο.  

50. Σν εύξνο R ηζνύηαη µε ηε δηαθνξά ηεο ειάρηζηεο παξαηήξεζεο από ηε κέγηζηε παξαηήξεζε. 

51. Η δηαθύκαλζε ηωλ ηηκώλ κηαο κεηαβιεηήο Υ είλαη κέηξν  ζέζεο. 

52. Σα ζπνπδαηόηεξα κέηξα δηαζπνξάο κηαο κεηαβιεηήο είλαη ε κέζε ηηκή θαη ε δηάκεζνο απηήο. 

53. ε κία θαλνληθή ή πεξίπνπ θαλνληθή θαηαλνκή ην εύξνο ηζνύηαη πεξίπνπ κε 6s 

54. Αλ ε θακπύιε ζπρλνηήηωλ γηα έλα ραξαθηεξηζηηθό είλαη θαλνληθή ή πεξίπνπ θαλνληθή κε 

ηππηθή απόθιηζε s θαη εύξνο R, ηόηε ηζρύεη s 6R  

 

ΤΥΝΟΣΗΣΔ – ΥΔΣΙΚΔ  ΤΥΝΟΣΗΣΔ 

55. πρλόηεηα λi ηεο ηηκήο xi ηεο κεηαβιεηήο Υ είλαη ν θπζηθόο αξηζκόο, πνπ δείρλεη πόζεο θνξέο 

εκθαλίδεηαη ε ηηκή xi ηεο εμεηαδόκελεο κεηαβιεηήο Υ ζην ζύλνιν ηωλ παξαηεξήζεωλ. 

56. Σν άζξνηζκα όιωλ ηωλ ζπρλνηήηωλ ηωλ ηηκώλ ηεο κεηαβιεηήο Υ είλαη ίζν κε 1. 

57. Σν άζξνηζκα όιωλ ηωλ ζπρλνηήηωλ ηωλ ηηκώλ ηεο κεηαβιεηήο Υ είλαη ίζν κε ην κέγεζνο λ ηνπ 

δείγκαηνο. 

58. Σν άζξνηζκα όιωλ ηωλ ζρεηηθώλ ζπρλνηήηωλ ηωλ ηηκώλ ηεο κεηαβιεηήο είλαη ίζν κε ην 

κέγεζνο λ ηνπ δείγκαηνο. 

59. Σν άζξνηζκα όιωλ ηωλ ζρεηηθώλ ζπρλνηήηωλ ηωλ ηηκώλ ηεο κεηαβιεηήο είλαη ίζν κε 1.  

60. Σν άζξνηζκα όιωλ ηωλ ζρεηηθώλ ζπρλνηήηωλ ηωλ ηηκώλ ηεο κεηαβιεηήο Υ είλαη ίζν κε 100 

61. Αλ fi είλαη ε ζρεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ηηκήο xi κηαο κεηαβιεηήο Υ, ηόηε ηζρύεη: 0 ≤ fi ≤1 

62. Αλ xi είλαη ε ηηκή κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο Υ, ηόηε ε αζξνηζηηθή ζρεηηθή ζπρλόηεηα Fi 

εθθξάδεη ην πνζνζηό ηωλ παξαηεξήζεωλ πνπ είλαη κεγαιύηεξεο ηεο ηηκήο xi 

63. Οη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο Fi εθθξάδνπλ ην πνζνζηό ηωλ παξαηεξήζεωλ πνπ είλαη 

κηθξόηεξεο ή ίζεο ηεο ηηκήο xi. 

64. Οη αζξνηζηηθέο ζπρλόηεηεο Νi εθθξάδνπλ ην πιήζνο ηωλ παξαηεξήζεωλ πνπ είλαη κηθξόηεξεο 

ή ίζεο ηεο ηηκήο xi.  

65. Οη αζξνηζηηθέο ζπρλόηεηεο Νi εθθξάδνπλ ην πιήζνο ηωλ παξαηεξήζεωλ πνπ είλαη 

κεγαιύηεξεο  ή ίζεο ηεο ηηκήο xi.  

66. ηελ πεξίπηωζε ηωλ πνζνηηθώλ κεηαβιεηώλ, εθηόο από ηηο ζπρλόηεηεο fi θαη vi, 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαη νη ιεγόκελεο αζξνηζηηθέο ζπρλόηεηεο Fi, Ni.  

67. Η ζπρλόηεηα ηεο ηηκήο xi κηαο κεηαβιεηήο Υ είλαη αξλεηηθόο αξηζκόο. 

68. Αλ δηαηξέζνπκε ηε ζπρλόηεηα λi  κηαο κεηαβιεηήο Υ  µε ην κέγεζνο λ ηνπ δείγκαηνο, πξνθύπηεη 

ε ζρεηηθή  ζπρλόηεηα fi ηεο ηηκήο xi . 
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69. Έζηω x1, x2, …, xk νη ηηκέο κηαο κεηαβιεηήο Υ, πνπ αθνξά ηα άηνκα ελόο δείγκαηνο κεγέζνπο 

v, k ≤ v. Γηα ηηο αληίζηνηρεο (απόιπηεο) ζπρλόηεηεο ηζρύεη: v1+ v2+ … + vk = v.  

 

ΓΙΑΦΟΡΑ… 

70. Οη πνζόηεηεο xi, λi, fi  γηα έλα δείγκα ζπγθεληξώλνληαη ζε έλα ζπλνπηηθό πίλαθα, πνπ 

νλνκάδεηαη πίλαθαο θαηαλνκήο ζπρλνηήηωλ.   

71. Έλα δείγκα ηηκώλ κηαο κεηαβιεηήο Υ ραξαθηεξίδεηαη νκνηνγελέο, όηαλ ν ζπληειεζηήο 

κεηαβνιήο δελ μεπεξλά ην 10%.  

72. Πάληνηε έλα κεγαιύηεξν δείγκα δίλεη πην αμηόπηζηα απνηειέζκαηα από έλα κηθξόηεξν δείγκα.  

73. ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ην 95% πεξίπνπ ηωλ παξαηεξήζεωλ βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα  

( x -2s,  x  + 2s), όπνπ x  ε κέζε ηηκή θαη s ε ηππηθή απόθιηζε 

74. ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ην 99,7% πεξίπνπ ηωλ παξαηεξήζεωλ βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα  

( x -2s,  x  + 2s), όπνπ x  ε κέζε ηηκή θαη s ε ηππηθή απόθιηζε.  

75. ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ην 95% ηωλ παξαηεξήζεωλ βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα ( x -s,  x  +s). 

όπνπ x  είλαη ε κέζε ηηµή ηωλ παξαηεξήζεωλ θαη s ε ηππηθή ηνπο απόθιηζε. 

76. ε κηα νκαδνπνηεκέλε θαηαλνκή κε θιάζεηο ίζνπ πιάηνπο νη δηαδνρηθέο θεληξηθέο ηηκέο ηωλ 

θιάζεωλ δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο όζν θαη ην πιάηνο θάζε θιάζεο.  

77. Οη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο δηαθξίλνληαη ζε δηαθξηηέο θαη ζπλερείο κεηαβιεηέο.  

78. Οη ηηκέο κηαο πνηνηηθήο κεηαβιεηήο είλαη αξηζκνί. 

79. Έζηω  όηη  έρνπκε  έλα  δείγκα  κεγέζνπο λ  θαη όηη fi , i=1,2,…,θ, είλαη νη αληίζηνηρεο ζρεηηθέο 

ζπρλόηεηεο ηωλ ηηκώλ xi κηαο κεηαβιεηήο. Αλ αi είλαη ην αληίζηνηρν ηόμν ελόο θπθιηθνύ 

ηκήκαηνο ζην θπθιηθό δηάγξακκα ζπρλνηήηωλ, ηόηε: αi=360fi , γηα i=1,2,…,θ. 

80. Ο ζπληειεζηήο κεηαβιεηόηεηαο (CV) είλαη αλεμάξηεηνο από ηηο κνλάδεο κέηξεζεο ηωλ 

δεδνκέλωλ.  
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ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΕ 

81. Γηα δύν ελδερόκελα Α θαη Β ελόο δεηγκαηηθνύ ρώξνπ Ω κε Α⊆ Β, ηζρύεη όηη Ρ(Α) > Ρ(Β)                                                                                         

82. Γύν ελδερόκελα Α θαη Β ελόο δεηγκαηηθνύ ρώξνπ Ω ιέγνληαη αζπκβίβαζηα, όηαλ Α ∩ Β ≠ Ø                                                                                    

83. Αλ ηα ελδερόκελα Α, Β, Γ ελόο δεηγκαηηθνύ ρώξνπ Ω είλαη αλά δύν αζπκβίβαζηα, ηόηε ηζρύεη: 

Ρ(Α∪Β∪Γ)=Ρ(Α)+Ρ(Β)+Ρ(Γ) 

84. Αλ Α, Β είλαη ελδερόκελα ελόο δεηγκαηηθνύ ρώξνπ Ω, ηόηε ην ελδερόκελν Α∪Β 

πξαγκαηνπνηείηαη, όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη έλα ηνπιάρηζηνλ από ηα Α, Β. 

85. Αλ Ρ(Α) είλαη ε πηζαλόηεηα ελόο ελδερνκέλνπ A={α1, α2, …, αθ} ≠  ηόηε Ρ(Α) = Ρ(α1)+ 

Ρ(α2)+ ... + Ρ(αθ) 

86.  Aλ Α, Β είλαη δύν ελδερόκελα ελόο δεηγκαηηθνύ ρώξνπ Ω, ηόηε ηζρύεη όηη          

87. Aλ Α, Β είλαη δύν ελδερόκελα ελόο δεηγκαηηθνύ ρώξνπ Ω, ηόηε ηζρύεη: Ρ(Α-Β)=Ρ(Β)-Ρ(ΑΒ) 

88. O δεηγκαηηθόο ρώξνο Ω ελόο πεηξάκαηνο ηύρεο ιέγεηαη βέβαην ελδερόκελν.  

89. Αλ Α, Β είλαη δύν ελδερόκελα ελόο δεηγκαηηθνύ ρώξνπ Ω, ηόηε ν ηύπνο  

Ρ(ΑΒ)=Ρ(Α)+Ρ(Β)–Ρ(ΑΒ) ηζρύεη κόλνλ όηαλ ηα απιά ελδερόκελα ηνπ δεηγκαηηθνύ ρώξνπ 

Ω είλαη ηζνπίζαλα.  

90. Αλ ην ελδερόκελν Α΄, ζπκπιεξωκαηηθό ηνπ ελδερνκέλνπ Α, πξαγκαηνπνηείηαη, ηόηε δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη ην Α.  

91. Σν ελδερόκελν ΑΒ πξαγκαηνπνηείηαη, όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ην πνιύ έλα από ηα 

ελδερόκελα Α θαη Β.  

92. Σν ελδερόκελν Α-Β πξαγκαηνπνηείηαη, όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ην Α θαη όρη ην Β.  

93. Έζηω Α, Β ελδερόκελα ελόο δεηγκαηηθνύ ρώξνπ Ω. Σόηε ηζρύεη: P() ≤ P(A  B) ≤ P(Ω).  

94. Αλ ΑΒ ηόηε ηζρύεη πάληα P(A) < P(B).  

95. Γηα δύν ζπκπιεξωκαηηθά ελδερόκελα Α θαη Α΄ ελόο δεηγκαηηθνύ ρώξνπ Ω ηζρύεη 

 Ρ(Α΄) = 1 + Ρ (Α). 

96. Γύν ελδερόκελα Α θαη Β ηνπ ίδηνπ δεηγκαηηθνύ ρώξνπ Ω ιέγνληαη αζπκβίβαζηα,  

όηαλ Α  Β =   . 

97. Αλ Α΄ Β ηόηε Ρ(Α) + Ρ(Β) < 1. 

98. Αλ Ρ(Α) = Ρ(Α΄) ηόηε 2Ρ(Α) = Ρ(Ω). 

99. Αλ γηα ηα ελδερόκελα Α, Β ηνπ ίδηνπ δεηγκαηηθνύ ρώξνπ Ω κε ηζνπίζαλα απιά ελδερόκελα 

ηζρύεη Ρ(Α)=Ρ(Β), ηόηε είλαη πάληνηε Ν(Α)=Ν(Β).  

100. Αλ Ρ(Α)=1 ηόηε πάληα είλαη: Α=Ω 

101. Αλ Ρ(Α)=0 ηόηε πάληα είλαη: Α= 

102. Αλ Ρ(Α)+Ρ(Β)=1, ηόηε ηα Α, Β είλαη  πάληνηε ζπκπιεξωκαηηθά. 
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ΑΠΑΝΣΗΔΙ 

 

1   21   41 Λ  61   81 Λ 

2   22   42 Λ  62 Λ  82 Λ 

3   23   43   63   83  

4   24 Λ  44 Λ  64   84  

5   25   45   65 Λ  85  

6 Λ  26   46 Λ  66   86  

7   27 Λ  47   67 Λ  87 Λ 

8 Λ  28   48 Λ  68   88  

9   29 Λ  49 Λ  69   89 Λ 

10   30   50   70   90  

11 Λ  31   51 Λ  71   91 Λ 

12   32 Λ  52 Λ  72 Λ  92  

13   33   53   73   93  

14 Λ  34   54 Λ  74 Λ  94 Λ 

15 Λ  35 Λ  55   75 Λ  95 Λ 

16   36   56 Λ  76   96  

17 Λ  37 Λ  57   77   97 Λ 

18   38 Λ  58 Λ  78 Λ  98  

19   39 Λ  59   79   99 Λ 

20 Λ  40 Λ  60 Λ  80   100 Λ 

            101 Λ 

            102 Λ 

 


