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ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΑ Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΚΤΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2016 
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ  
ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΩΝ: (3 

 
Θέμα Α 

Α1. Έςτω Α και Α΄ δύο ςυμπληρωματικϊ ενδεχόμενα ενόσ δειγματικού χώρου Ω. Να 

αποδεύξετε ότι 1 . 

Mονάδες 8 

Α2. Έςτω f μια ςυνϊρτηςη και Δ ϋνα διϊςτημα του πεδύου οριςμού τησ. Πότε η f λϋγεται 
γνηςύωσ αύξουςα ςτο Δ; 

Mονάδες 4 

Α3. Έςτω οι παρατηρόςεισ μιασ μεταβλητόσ Χ που ακολουθούν την κανονικό κατανομό, με 

μϋςη τιμό x  και τυπικό απόκλιςη s. Να γρϊψετε το ποςοςτό % των παρατηρόςεων που 
ανόκουν ςτο διϊςτημα: 

a. ,x s x s  

b. 2 , 2x s x s  

c. 3 , 3x s x s  

Mονάδες 3 

Α4. Να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ το γρϊμμα κϊθε ςωςτόσ πρόταςησ και δύπλα ςε κϊθε 
γρϊμμα τη λϋξη ωςτό, για τη ςωςτό πρόταςη, και τη λϋξη Λϊθοσ, για τη λανθαςμϋνη. 

i. Αν εύναι 
1

lim
x

f x  και 
1

lim
x

g x , όπου , R  τότε: 
1

lim
x

f x g x . 

ii. Αν η ςυνϊρτηςη f εύναι παραγωγύςιμη ςτο διϊςτημα ,  και γα κϊποιο 0 ,x  

ιςχύει 0 0f x , τότε η f ϋχει υποχρεωτικϊ τοπικό ακρότατο ςτο 0x  . 

iii. Οι αθροιςτικϋσ ςχετικϋσ ςυχνότητεσ %iF  εκφρϊζουν το ποςοςτό % των 

παρατηρόςεων που εύναι μικρότερεσ ό ύςεσ τησ τιμόσ ix . 

iv. Ο ςυντελεςτόσ μεταβολόσ CV εύναι ανεξϊρτητοσ από τισ μονϊδεσ μϋτρηςησ των 
δεδομϋνων. 

Μονάδες 10 
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ΑΡXH 2Η ΕΛΙΔΑ 
ΘΕΜΑ Β 
Μια εταιρεύα τηλεπικοινωνιών προςφϋρει διαφόρων ειδών παροχϋσ ςτουσ πελϊτεσ τησ. 
Επιλϋγουμε τυχαύα ϋνα πελϊτη τησ εταιρεύασ.  
Η πιθανότητα ο πελϊτησ αυτόσ: 
 Να ϋχει πρόγραμμα κινητόσ τηλεφωνύασ και πρόγραμμα ςταθερόσ τηλεφωνύασ εύναι 

40%, 
 Να ϋχει πρόγραμμα ςταθερόσ τηλεφωνύασ και να μην ϋχει πρόγραμμα κινητόσ 

τηλεφωνύασ εύναι 15%, 
 Να μην ϋχει ούτε πρόγραμμα κινητόσ τηλεφωνύασ ούτε πρόγραμμα ςταθερόσ τηλεφωνύασ 

εύναι 20%. 
Να βρεύτε την πιθανότητα ο πελϊτησ που επιλϋξαμε: 
Β1. Να ϋχει πρόγραμμα ςταθερόσ τηλεφωνύασ. 

Mονάδες 5 
Β2. Να ϋχει πρόγραμμα κινητόσ τηλεφωνύασ. 

Mονάδες 5 
Β3. Να ϋχει πρόγραμμα κινητόσ τηλεφωνύασ ό να μην ϋχει πρόγραμμα ςταθερόσ 
τηλεφωνύασ. 

Mονάδες 5 
Β4. Να ϋχει μόνο πρόγραμμα κινητόσ τηλεφωνϊσ ό μόνο πρόγραμμα ςταθερόσ τηλεφωνύασ.  

Mονάδες 5  
Β5. Να ϋχει το πολύ ϋνα από τα δύο προγρϊμματα τηλεφωνύασ. 

Mονάδες 5 
ΘΕΜΑ Γ 
Ο παρακϊτω πύνακασ μασ δύνει τα λεπτϊ τησ χρόςησ των κινητών τηλεφώνων των 
υπαλλόλων μιασ εταιρεύασ για μύα μϋρα. 

Κλϊςεισ ix  iv  if  iN  iF  

0,...   4   0,1 

...,...       

...,...    0,4 32  

...,...       

16,...   2    

ύνολο -   - - 

Γ1. Να αποδεύξετε ότι το πλϊτοσ κϊθε κλϊςησ εύναι ύςο με 4. 
Mονάδες 4 

Γ2. Να ςυμπληρώςετε το παραπϊνω πύνακα. 
Mονάδες 5 

Γ3. Να βρεύτε τη μϋςη τιμό. 
Mονάδες 4 

Γ4. Να βρεύτε τη διακύμανςη. 
Mονάδες 4 

Γ5. Να βρεύτε τη διϊμεςο. 
Mονάδες 4 
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ΑΡXH 3Η ΕΛΙΔΑ 
 

Γ6. Να βρεύτε το ποςοςτό των υπαλλόλων που ϋχουν κϊνει χρόςη των κινητών τηλεφώνων 
από 9 ϋωσ 14 λεπτϊ. 

Mονάδες 4 
ΘΕΜΑ Δ 

Δύνεται η ςυνϊρτηςη 2f x x x , με R . Η εφαπτομϋνη  τησ γραφικόσ 

παρϊςταςησ τησ f ςτο ςημεύο τησ 0, 0f  εύναι παρϊλληλη με την ευθεύα y x . 

Δ1. Να αποδεύξετε ότι α=1 
Mονάδες 4 

Δ2. Να βρεύτε την εξύςωςη τησ εφαπτομϋνησ (ε). 
Mονάδες 4 

Δ3. Να μελετόςετε την f ωσ προσ τη μονοτονύα. 
Mονάδες 4 

Δ4. Έςτω Α και Β δύο ενδεχόμενα ενόσ δειγματικού χώρου Ω για τα οπούα ιςχύουν: 

 Ο αριθμόσ  εύναι η θϋςη μεγύςτου τησ f. 

 
2

21

2 2
lim
x

x x

x x
 

a. Να βρεύτε τισ πιθανότητεσ  και . 

Mονάδες 6 

b. Να αποδεύξετε ότι 
1 1

4 2
. 

Mονάδες 7 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕ (ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟΤ) 
1. το τετρϊδιο να γρϊψετε μόνο τα προκαταρκτικϊ (ημερομηνύα, τϊξη, κατεύθυνςη, 
εξεταζόμενο μϊθημα). Να μην αντιγρϊψετε τα θϋματα ςτο τετρϊδιο. 
2. Να γρϊψετε το ονοματεπώνυμό ςασ ςτο πϊνω μϋροσ των φωτοαντιγρϊφων αμϋςωσ 
μόλισ ςασ παραδοθούν. Δεν επιτρϋπεται να γρϊψετε καμύα ϊλλη ςημεύωςη. Κατϊ την 
αποχώρηςό ςασ να παραδώςετε μαζύ με το τετρϊδιο και τα φωτοαντύγραφα. 
3. Να απαντόςετε ςτο τετρϊδιο ςασ ςε όλα τα θϋματα. 
4. Να γρϊψετε τισ απαντόςεισ ςασ μόνο με μπλε ό μόνο με μαύρο ςτυλό. 
5. Κϊθε απϊντηςη επιςτημονικϊ τεκμηριωμϋνη εύναι αποδεκτό. 
6. Διϊρκεια εξϋταςησ: Σρεισ (3) ώρεσ μετϊ τη διανομό των φωτοαντιγρϊφων. 
7. Χρόνοσ δυνατόσ αποχώρηςησ: Μύα (1) ώρα μετϊ την διανομό των φωτοαντιγρϊφων. 
 

ΕΤΧΟΜΑΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ! 
 

ΣΕΛΟ ΜΗΝΤΜΑΣΟ 
ΣΕΛΟ 3Η ΕΛΙΔΑ 

 

 

 


