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ΘΕΜΑ 1ο
A.

Για δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα Α και Α΄ ενός
δειγματικού χώρου Ω, να αποδείξετε ότι ισχύει:
P(Α΄) =1–Ρ(Α).
Μονάδες 9

Β.1

Πότε μία συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το Α λέμε ότι
παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο x 0 ∈A;
Μονάδες 3

Β.2

Πότε μία συνάρτηση f λέγεται γνησίως μονότονη σε ένα
διάστημα ∆;
Μονάδες 3

Γ.

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος
δίπλα στο γράμμα, το οποίο αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
α.

Το ενδεχόμενο Α∪Β πραγματοποιείται, όταν
πραγματοποιείται το πολύ ένα από τα ενδεχόμενα
Α και Β.
Μονάδες 2

β.

Ισχύει: (συνx)΄ =ημx, για κάθε x ∈ IR .
Μονάδες 2

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

γ.

Ο
συντελεστής
μεταβλητότητας
(CV)
είναι
ανεξάρτητος από τις μονάδες μέτρησης των
δεδομένων.
Μονάδες 2

δ.

Η διάμεσος δ είναι μέτρο διασποράς.
Μονάδες 2

ε.

Έστω Α, Β ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω.
Τότε ισχύει: P(∅) ≤ P(A∪B) ≤ P(Ω).
Μονάδες 2

ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται η συνάρτηση f(x) = e x (αx 2 +βx+9) με α,β∈IR . Αν η
εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο
σημείο της Α(2,e 2 ) είναι y = –e 2 x+3e 2 , τότε:
α. Να αποδείξετε ότι α=1 και β=–6.
β. Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης f.

Μονάδες 12
Μονάδες 13

ΘΕΜΑ 3o
Μία Τράπεζα χορηγεί διαφόρων τύπων δάνεια στους
πελάτες της. Αν επιλεγεί τυχαία κάποιος πελάτης η
πιθανότητα να έχει πάρει μόνο στεγαστικό ή μόνο
καταναλωτικό δάνειο είναι 0,7 ενώ η πιθανότητα να μην
έχει πάρει κανένα από τα δύο προηγούμενα δάνεια είναι 0,1.
α. Να βρείτε την πιθανότητα ένας πελάτης να έχει πάρει
και τα δύο δάνεια. Να εξετάσετε αν τα ενδεχόμενα «έχει
πάρει στεγαστικό» και «έχει πάρει καταναλωτικό» είναι
ασυμβίβαστα.
Μονάδες 15
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β. Αν επιπλέον η πιθανότητα να έχει πάρει μόνο
στεγαστικό είναι 0,6 να βρείτε τις πιθανότητες των
ενδεχομένων:
i. «έχει πάρει καταναλωτικό».
ii. «έχει πάρει μόνο καταναλωτικό».
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 4ο
Οι απουσίες των μαθητών της Γ΄ τάξης ενός Ενιαίου Λυκείου
κατά τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο – Μάρτιο –
Απρίλιο του έτους 2006 έχουν ομαδοποιηθεί σε τέσσερις
κλάσεις ίσου πλάτους και εμφανίζονται στον παρακάτω
πίνακα σχετικών συχνοτήτων:
Απουσίες μαθητών
[ ... – ... )
[ ... – 7 )
[ ... – ... )
[ ... – ... )
Σύνολο

Κέντρο κλάσης
xi
...
...
...
10
///////////////////////

Σχετική συχνότητα
fi
0,1
...
0,3
...
1

Αν επιπλέον δίνεται ότι η σχετική συχνότητα της 4 ης κλάσης
f 4 είναι διπλάσια της σχετικής συχνότητας της 2 ης κλάσης f 2 ,
τότε:
α.

Να αποδείξετε ότι το πλάτος c των κλάσεων ισούται
με 2.
Μονάδες 10

β.

Να μεταφέρετε τον παραπάνω πίνακα σχετικών
συχνοτήτων στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε
τα κενά, αφού υπολογίσετε τις αντίστοιχες τιμές.
Μονάδες 5
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γ. i.

Να βρείτε τη μέση τιμή x .

ii. Να βρείτε την τυπική απόκλιση s .

∆ίνεται ο τύπος:

Μονάδες 4
Μονάδες 6

k
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xi νi )2 ⎤
∑
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s2 = ⎢ ∑ xi2 νi – i =1
⎥ .
ν ⎢i = 1
ν
⎥
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο. Τα σχήματα που θα χρησιμοποιήσετε στο τετράδιο
μπορείτε να τα σχεδιάσετε και με μολύβι.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας 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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.30΄ πρωινή.
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