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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)
ΘΕΜΑ 1ο
Α.
Αν Α και Β είναι δύο ενδεχόμενα ενός
δειγματικού χώρου Ω µε
Α⊆Β, τότε να αποδείξετε ότι Ρ(Α) ≤ Ρ(Β).
Μονάδες 7
Β. α. Πότε ένα πείραμα ονομάζεται πείραμα τύχης;
β. Να δώσετε τον ορισμό του δειγματικού χώρου
ενός
πειράματος τύχης.
Μονάδες 6
Γ. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που
ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή
Λάθος
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
lim f(x) = l1
lim g(x) = l2 ,
α. Αν
και
x →x
x →x
0

τότε

lim

x →x0

(f(x) ⋅ g(x) ) =

0

l1 l2

β. Μία συνάρτηση f µε πεδίο ορισμού Α λέμε ότι

x1.
γ.

παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο x 1 ∈A, όταν
f(x)≤f(x 1 ) για κάθε x σε µια περιοχή του
Ισχύει (f(x)⋅g(x))΄ = f΄(x)⋅g(x) +

g΄(x)⋅f(x), όπου f και
g παραγωγίσιμες συναρτήσεις.
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δ. Ισχύει

( x )′ =

1
x
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με x > 0.

ε. Για δύο συμπληρωματικά
ενδεχόμενα Α και
Α΄ ενός
δειγματικού χώρου Ω ισχύει Ρ(Α΄) = 1 + Ρ
(Α).
στ.
Το μέτρο διασποράς εύρος ισούται µε τη
διαφορά της
ελάχιστης παρατήρησης από τη μέγιστη
παρατήρηση.
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ 2ο

x+2
f(x)
=
Δίνεται η συνάρτηση f µε τύπο
ex .

α. Να βρείτε τη μονοτονία και τα ακρότατα της
συνάρτησης.
Μονάδες 9
β.

Να αποδείξετε ότι

f(x) + f ′(x) =

1
.
ex

Μονάδες 8
γ. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της
γραφικής
παράστασης της f στο σημείο Α (0, f(0)).
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 3ο
Η μέση τιμή των βαθμών που πήραν οι 25 μαθητές της
Γ΄ τάξης ενός
Λυκείου στα Μαθηματικά είναι 14, ενώ η μέση τιμή
των βαθμών των
10 μαθητών που παρουσίασαν τη μικρότερη βαθμολογία
είναι 11.
α. Να βρείτε τη μέση τιμή της βαθμολογίας των 15
υπόλοιπων
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Μονάδες 12

β. Αν το άθροισμα των τετραγώνων των βαθμών των 25
αυτών
μαθητών είναι 5000, να βρείτε το συντελεστή
μεταβολής (CV).
Μονάδες 13
ΘΕΜΑ 4ο
Έστω Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6} ο δειγματικός χώρος της ρίψης ενός µη
αμερόληπτου ζαριού και η συνάρτηση f : IR → IR µε τύπο
1
f(x) = x 3 − kx 2 + 4x + 2 όπου k∈Ω.
3
Αν P(1) = P(3) = P(5) = 2P(2) = 4P(4) = 2P(6), τότε να βρείτε:

α. Τις πιθανότητες των απλών ενδεχομένων P(1),
P(2), P(3), P(4),
P(5), P(6).
Μονάδες 8
β. Τις πιθανότητες των ενδεχομένων Α και Β, όπου
Α: «Η ένδειξη του ζαριού είναι άρτιος αριθμός»
Β: «Η ένδειξη του ζαριού είναι περιττός
αριθμός».
Μονάδες 8
γ. Την πιθανότητα του ενδεχομένου Γ, όπου
Γ: «Η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο IR
» .
Μονάδες 9
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα
προκαταρκτικά
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ΄ ΤΑΞΗ

(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθηµα). Τα θέματα
να μην τα
αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας µόνο στο
πάνω μέρος
των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας
παραδοθούν.
Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να
γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί
µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και
θα
καταστραφούν μετά το πέρας της εξέτασης.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα
θέματα.
4. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη
διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 .
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