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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ΕΠΑΛ 
                                                                                                             προςανατολιςμού 

 

ΘΕΜΑ Α 
Α1.  Να αποδείξετε ότι αν fi είναι η σχετική συχνότητα μιας μεταβλητής Χ, f1+f2+…+fk=1 

                               (Μονάδες  8) 

Α2.  Να δώσετε τον ορισμό του αριθμητικού και του σταθμικού μέσου. 

                               (Μονάδες  5) 

Α3.   Να χαρακτηρίσετε ως Σωστό ή Λάθος τις παρακάτω προτάσεις. 

1. Ισχύει ότι             f x g x f x g x f x g x


       

2. Η διάμεσος των 1,3,2,5,6,7,8 είναι το 2 

3. Στην κανονική κατανομή x   

4. Αν μια κατανομή έχει αρνητική ασυμμετρία τότε x   

     (Μονάδες  8)            

        

ΘΕΜΑ B 
 

Κλάσεις xi νi Ni fi% Fi% 

0-2  2α    

2-4  4    

4-6  3α+3    

6-8  8 20α   

Σφνολο      

 

Β1. Να αποδείξετε ότι α=1         (Μονάδες 7) 

Β2. Να συμπληρωθεί ο πίνακας         (Μονάδες 5) 

Β3. Να βρεθεί η μέση τιμή και η διάμεσος.         (Μονάδες 6) 

Β4. Να εξετάσετε αν το δείγμα είναι ομοιογενές.        (Μονάδες 7)

  

ΘΕΜΑ Γ 

Δίνεται η  f x x
x


  για την οποία ισχύουν f(1)=8 και f΄(2)=3 

Γ.1 Να αποδείξετε ότι α=β=4         (Μονάδες 7) 

Γ.2 Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα     (Μονάδες 7) 

Γ.3 Να βρεθεί η εφαπτομένη της f για x=2.        (Μονάδες 3) 

Γ.4 Αν x1,x2,….xκ είναι η τετμημένες της παραπάνω εφαπτομένης με μέση τιμή -5 και τυπική απόκλιση 2, τότε να 

βρεθεί η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση των τεταγμένων της.      (Μονάδες 8) 

  
 

ΘΕΜΑ Δ 
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Γ1. Αν ο ρυθμός μεταβολής είναι για x=1 μηδέν και f(1)=1, να βρεθούν τα κ, λ.    (μονάδες 5) 
 

Αν κ=1 και λ=1/2, τότε: 

                               
Γ2.  Να μελετιςετε τθν fϋ ωσ προσ τθν μονοτονία και τα ακρότατα.      (μονάδες 5) 
Γ3.  Να υπολογίςετε τθν μζςθ τιμι και τθν τυπικι απόκλιςθ του δείγματοσ.     (μονάδες 7) 
Γ4.  Να ελζγξετε αν οι τεταγμζνεσ τθσ fϋϋ αποτελοφν ομοιογενζσ δείγμα.     (μονάδες 8) 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταηομζνους) 
Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε 
πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για 
πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  


