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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ 1ο
Α.

Aς

υποθέσουµε

ότι

x 1 ,x 2 ,…,x k

είναι

οι

µεταβλητής Χ, που αφορά τα άτοµα ενός

τιµές

µιας

δείγµατος

µεγέθους ν, όπου k,ν µη µηδενικοί φυσικοί αριθµοί
µε k ≤ ν.
α.

Τι ονοµάζεται απόλυτη συχνότητα νi , που αντιστοιχεί
στην τιµή xi , i = 1,2,…,k;
Μονάδες 3

β.

Τι ονοµάζεται σχετική συχνότητα f i της τιµής x i ,
i = 1,2,…,k;
Μονάδες 3

γ.

Να αποδείξετε ότι:
i)

0 ≤ fi ≤ 1

ii)

f 1 + f 2 + …+ f k = 1.

για i = 1,2,…,k

Μονάδες 4
Β.1. Για οποιαδήποτε ασυµβίβαστα µεταξύ τους ενδεχόµενα
Α, Β ενός δειγµατικού χώρου Ω να αποδείξετε ότι:
Ρ (Α ∪ Β) = Ρ(Α) + Ρ(Β).
Μονάδες 8

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Β.2. α. Να δώσετε τον κλασικό ορισµό της πιθανότητας ενός
ενδεχοµένου Α κάποιου δειγµατικού χώρου Ω.
Μονάδες 5
β. Να δώσετε τις αριθµητικές τιµές των παρακάτω
πιθανοτήτων:
i) P(Ω)

ii) Ρ (∅).
Μονάδες 2

ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται η συνάρτηση f(x) =

2x
.
x+1

α.

Να βρείτε το πεδίο ορισµού της συνάρτησης f.
Μονάδες 4

β.

Να υπολογίσετε το όριο

lim f ( x) .
x→3

Μονάδες 4
γ.

Να βρεθεί η πρώτη παράγωγος της f.

δ.

Να βρεθούν οι εφαπτόµενες της καµπύλης της συνάρτησης f που
είναι παράλληλες στην ευθεία y = 2x + 5.
Μονάδες 10

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 3ο
Ένα προϊόν πωλείται σε 10 διαφορετικά καταστήµατα στις
παρακάτω τιµές, σε Ευρώ:
8, 10, 13, 13, 15, 16, 18, 14, 14, 9.
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α.

Να υπολογίσετε τη µέση τιµή, τη διάµεσο και την
επικρατούσα τιµή.
Μονάδες 6

β.

Να υπολογίσετε το εύρος, την τυπική απόκλιση και τον
συντελεστή µεταβολής.
Μονάδες 6

γ.

Αν οι τιµές του προϊόντος σε όλα τα καταστήµατα
υποστούν έκπτωση 10%, να εξετάσετε αν θα µεταβληθεί
ο συντελεστής µεταβολής.
Μονάδες 13

ΘΕΜΑ 4ο
Έστω Α,Β δύο ενδεχόµενα ενός δειγµατικού χώρου Ω
µε Ρ(Α) + Ρ(Β) ≠ 2Ρ(Α ∩ Β).
∆ίνεται ακόµα η συνάρτηση:
f(x) = ( x - P(A∪B) ) 3 - ( x - P(A∩B) ) 3 ,

x ∈ R.

α.

Να δείξετε ότι P(A∩B) ≠ P(A∪B).

β.

Να δείξετε ότι η συνάρτηση f(x) παρουσιάζει µέγιστο
P( A )+ P( B)
στο σηµείο x =
.
2
Μονάδες 13

γ.

Εάν τα ενδεχόµενα Α, Β είναι ασυµβίβαστα, να δείξετε
ότι f ( P(A) ) = f ( P(B) ) .
Μονάδες 7
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα
αντιγράψετε στο τετράδιο. Τα σχήµατα που θα
χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο µπορούν να γίνουν και µε
µολύβι.
2. 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, 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. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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