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ΘΕΜΑ 1Ο   

   Α .   Ας υποθέσουµε ότι x1,x2,…,xκ  είναι οι τιµές µιας 

µεταβλητής Χ που αφορά τα άτοµα ενός δείγµατος µεγέθους 

ν, κ ≤ ν  

Για κάθε µία από τις παρακάτω προτάσεις  να  γράψετε στο 

τετράδιο σας το γράµµα της και ακριβώς δίπλα την ένδειξη 

(Σ) αν η πρόταση είναι σωστή , ή   (Λ) αν αυτή είναι 

λανθασµένη .  

α)  

Συχνότητα νi της τιµής xi  της µεταβλητής Χ είναι ο φυσικός 

αριθµός , που δείχνει πόσες φορές εµφανίζεται η τιµή xi της 

εξεταζόµενης µεταβλητής Χ στο σύνολο των παρατηρήσεων 

β)  

Το άθροισµα όλων των συχνοτήτων των τιµών της 

µεταβλητής Χ είναι ίσο µε  1 . 

γ)  

Το άθροισµα όλων των σχετικών συχνοτήτων των τιµών της 

µεταβλητής Χ είναι ίσο µε το µέγεθος ν του δείγµατος . 

 

 



δ)  

Οι αθροιστικές συχνότητες Νi εκφράζουν το πλήθος των 

παρατηρήσεων που είναι µικρότερες της τιµής xi . 

ε )  

Oι αθροιστικές σχετικές συχνότητες Fi εκφράζουν το 

ποσοστό των παρατηρήσεων που είναι µικρότερες ή ίσες της 

τιµής xi  

                                                                             Μονάδες 12,5  

Β. 

Ένα δείγµα οικογενειών µιας περιοχής  εξετάστηκε ως προς 

τον αριθµό των παιδιών τους και προέκυψε ο πίνακας  

Αριθµός 

Παιδιών 

xi 

Συχνότητα 

 

νi 

Σχετική 

Συχνότητα 

f i 

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Νi 

Αθροιστική 

Σχετική 

Συχνότητα 

Fi 

0 4    

1 12    

2 14    

3 8    

4 2    

Σύνολο    ………… ………… 

 

Να γράψετε στο τετράδιο σας τον πίνακα συµπληρωµένο   

                                                                               Μονάδες 12,5 

 



 

ΘΕΜΑ 2ο  

Οι βαθµοί στο δεύτερο τετράµηνο επτά µαθητών ήταν : 

19,  10,  16,  9,  20,  α,  β .  και η µέση βαθµολογία  

(µέσος Όρος) 14 . Αν ισχύει α = 2β να βρείτε  

α) Τα  α  και β   

                                                                             Μονάδες 12  

β) Την διάµεσο και την επικρατούσα τιµή της παραπάνω 

βαθµολογίας  

                                                                              Μονάδες 13 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο   

∆ίνεται η συνάρτηση  f(x) = 2x 1+  ηµx + x+ 1 

Να βρείτε : 

α) Το 
x 0
lim f (x)
→

 

                                                                              Μονάδες 8  

β) Την παράγωγο της συνάρτησης f  

                                                                              Μονάδες 9  

γ) Το σηµείο στο οποίο η γραφική παράσταση της f ΄ τέµνει 

τον άξονα των y  

                                                                               Μονάδες 8 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4ο  

∆ίνεται η συνάρτηση f(x) = 2
x

x 1+   , όπου  x∈ℝ  . Να βρείτε  

α) Τα διαστήµατα στα οποία η συνάρτηση f  είναι γνησίως 

αύξουσα και αυτά στα οποία είναι γνησίως φθίνουσα  

                                                                               Μονάδες 10 

β) Τα ακρότατα της συνάρτησης f  

                                                                               Μονάδες 5 

γ) Τον ρυθµό µεταβολής της συνάρτησης f στο xo = 0  

                                                                              Μονάδες 5  

δ) Την εξίσωση της εφαπτοµένης στην γραφική παράσταση 

της συνάρτησης f στο σηµείο Α(0 , f(0))  

                                                                               Μονάδες  5  

 

 

 


