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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚA
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)
ΘΕΜΑ 1ο
∆ίνονται οι πίνακες:
⎡3 − 4⎤
Α = ⎢
⎥ ,
−
2
3
⎣
⎦

⎡1 − 3⎤
Β = ⎢
⎥
⎣1 − 2⎦

α. Να υπολογίσετε τον πίνακα -2A + 3B

Μονάδες 5

β. Να υπολογίσετε τον πίνακα Χ έτσι ώστε να ισχύει:
3Α - Χ = 2Β
Μονάδες 10
γ. Να υπολογίσετε τον πίνακα Α 2 + 2AΒ

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνονται οι συναρτήσεις:
f : IR → IR µε f(x) = 2x3 + 5
g : IR → IR µε g(x) = x 2 + 1
α. Να βρείτε την f΄(x) και την g΄(x)

Μονάδες 5

β. Να βρείτε την [f(x) . g(x)]΄
Μονάδες 10
γ. Να βρείτε την

⎡ f (x) ⎤
⎢⎣ g( x) ⎥⎦

′
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΘΕΜΑ 3ο
∆ίνεται η συνάρτηση f : IR → IR µε f(x) =-4(x 2 + 1) + 16x-9
α. Να εξετάσετε τη συνάρτηση ως προς την µονοτονία.
Μονάδες 12
β. Να βρείτε το ακρότατο της συνάρτησης.
Μονάδες 13
ΘΕΜΑ 4ο
Ρωτήσαµε 50 εργαζόµενους µιας εταιρείας ως προς τις
µηνιαίες αποδοχές τους. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στις
δύο πρώτες στήλες του παρακάτω πίνακα:
Αποδοχές
σε Ευρώ
(xi)

Αριθµός
Αθροιστική
εργαζοµένων συχνότητα
(vi)

800

6

900

17

1000

12

1100

8

1200

7

Aθροίσµατα

Σχετική
Συχνότητα
(fi)

Σχετική
αθροιστική
συχνότητα

vixi

50

α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα
και να συµπληρώσετε τις κενές στήλες.
Μονάδες 15
β. Να βρείτε την επικρατούσα τιµή.
Μονάδες 5
γ. Να βρείτε τη µέση τιµή.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην
τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι
αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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