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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 1ο 

α) Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της ταυτοτικής 
συνάρτησης f(x)=x είναι f΄ (x)=1. 

 Μονάδες 9 

β) Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της και, 
ακριβώς δίπλα, την ένδειξη (Σ), αν η πρόταση είναι 
σωστή, ή (Λ), αν αυτή είναι λανθασμένη, 
θεωρώντας ότι υπάρχουν οι f΄(x) και g΄(x). 

1. [ ] )x(g)x(f)x(g)x(f ΄΄΄ +=+  

2. (ημx)΄ = συνx 

3. [ ] )x(g)x(f)x(g)x(f ΄΄΄ ⋅=⋅  

4. 
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=




  ,    g(x) ≠ 0 

5. ( )
x2

1x ΄ =  ,       x>0 

6. [ ] )x(fc)x(fc ΄΄ ⋅=⋅  

7. ( ) xημ΄xσυν =  

8. ( ) 1ρx΄ρx −=  ,   ρ  ρητός, x>0 

 Μονάδες 16 
  

ΘΕΜΑ 2ο  



 

Δίνεται η συνάρτηση  f(x) = 
2x

10x3x2

−
−+  

  

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f(x). 

 Μονάδες 5 

β) Να βρείτε τα :   )x(flim
1x→

 ,    )x(flim
2x→

 

 Μονάδες 12  

γ) Να δείξετε ότι η συνάρτηση f(x) είναι γνησίως 
αύξουσα στο (2,+∞). 

 Μονάδες 8  

 

ΘΕΜΑ 3o 

Τα αποτελέσματα των εκλογών σε ένα εκλογικό τμήμα 
δίνονται από τον παρακάτω (ελιπή) πίνακα: 

Κόμμα 
 
 

xi 

Συχνότητα 
 
 

νi 

Σχετική 
Συχνότητα 

 
fi  

Α  0,15 

Β 150 0,30 

Γ  0,35 

Δ   

Σύνολο   

 

α) Να βρείτε πόσοι εκλογείς ψήφισαν στο τμήμα αυτό. 

 Μονάδες 10 



 
β) Να βρείτε πόσες ψήφους πήρε κάθε κόμμα σε αυτό 

το εκλογικό τμήμα. 

 Μονάδες 10 

γ) Να σχεδιάσετε το ραβδόγραμμα των σχετικών 
συχνοτήτων. 

 Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
Μια εταιρεία απασχολεί 20 εργαζόμενους εκ των 
οποίων οι 10 εργάζονται στο τμήμα Α και οι 10 στο 
τμήμα Β. 
Η μέση τιμή των μηνιαίων μισθών του τμήματος Α 
είναι 720 ευρώ και ο μεγαλύτερος μισθός του τμήματος 
είναι 900 ευρώ. 
Οι μισθοί των εργαζομένων στο τμήμα Β είναι : 
950, 900, 1060, 980, 920, 945, 975, 930, 900, 940. 
Να βρείτε : 

α) Το άθροισμα των μηνιαίων μισθών του τμήματος Α. 
 Μονάδες 6 

β) Τη μέση τιμή, το εύρος και την επικρατούσα τιμή 
των μισθών του τμήματος Β. 

 Μονάδες 9 
γ) Τη μέση τιμή και τη διάμεσο των μισθών όλων των 

εργαζομένων στην επιχείρηση. 

 Μονάδες 10 

 

 


