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ΘΕΜΑΤΑ 

 
 
ΘΕΜΑ Α 
 
Α1. Για τις σχετικές συχνότητες  if , i 1,2,....,  των τιμών μιας μεταβλητής Χ σε ένα δείγμα  

       μεγέθους ν, να αποδείξετε ότι ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες: 
         
       (i)    i0 f 1, i 1,2,....,  

        
       (ii)  

   1 2f f ... f 1  

                           (Μονάδες 3+6=9) 
 
Α2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα  
       στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι     
       σωστή, ή  Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
         
        α.  Το κυκλικό διάγραμμα χρησιμοποιείται για την γραφική παράσταση τόσο των  
              ποιοτικών όσο και των ποσοτικών δεδομένων. 
        β.  Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και η συνάρτηση θέσης του είναι η  x t , τότε η  

               επιτάχυνσή του τη χρονική στιγμή t0 είναι ίση με  
0x t .  

        γ.  Αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σ’ ένα διάστημα Δ και ισχύει   f x 0   

              για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε η f είναι γνησίως φθίνουσα στο Δ.  

       δ.  Αν για μια συνάρτηση f ισχύει   0f x 0 , για    0x ,  και η παράγωγός της f    

             διατηρεί πρόσημο εκατέρωθεν του 0x  , τότε η f είναι γνησίως μονότονη στο   ,   

             και δεν παρουσιάζει ακρότατα στο διάστημα αυτό.  
       ε.  Για την γωνία i  του κυκλικού τομέα ενός κυκλικού διαγράμματος, ισχύει 

            
360

   i i

v
 .    

                                      (Μονάδες 10) 
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Α3. Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά ώστε να είναι αληθείς οι παρακάτω προτάσεις. 
        
        α. Το ραβδόγραμμα χρησιμοποιείται για την γραφική παράσταση των τιμών μιας      
             .................................. μεταβλητής, ενώ το διάγραμμα συχνοτήτων χρησιμοποιείται  
             για την γραφική παράσταση των τιμών μιας   .................................. μεταβλητής. 
        
        β. Για να κατασκευάσουμε ισοπλατείς κλάσεις για τις παρατηρήσεις ενός δείγματος,  
            χρησιμοποιούμε το εύρος R του δείγματος, δηλαδή την διαφορά της   ........................    
            παρατήρησης από την ................................. παρατήρηση του συνολικού δείγματος.     
       
       γ.   5 5ν Ν ........  και    3 3F ...... f . 

(Μονάδες 6) 
 
 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας συχνοτήτων: 
 

iX  i  

0 1 

2 5 

4 2 

6 2 

ΣΥΝΟΛΟ 10 

 
 
Β1. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή του δείγματος.  

 (Μονάδες 6) 
Β2. Να βρείτε την διάμεσο των παρατηρήσεων. 

 (Μονάδες 6)        

Β3. Να αποδείξετε ότι η διακύμανση του δείγματος είναι ίση με 2 3,4s . 

(Μονάδες 8) 
Β4. Αν 3x , τότε να ελέγξετε αν το παραπάνω δείγμα είναι ομοιογενές.    

      (δίνεται 3,4 1,85 ) 

(Μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ Γ 
 
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας μιας ομαδοποιημένης μεταβλητής.   
 

Κλάσεις ix  i  if  if %  iN  iF  iF%  

  ,2 2    0,24  12   

 ,2 6   18      

 ,6 10      46   

 ,10 14        100 

ΣΥΝΟΛΟ ...............                            ...............                      ...............                       

 
Γ1. Να βρείτε το πλήθος των παρατηρήσεων.                               
                                                                                                                                    (Μονάδες 6)                                                                       
Γ2. Αν ν=50, να μεταφέρετε στην απαντητική σας κόλλα τον παραπάνω πίνακα και να τον  
      συμπληρώσετε. 

 
                     (Μονάδες 8)  

Γ3. Να βρείτε το πλήθος των παρατηρήσεων που έχουν τιμή τουλάχιστον 4 και το πολύ 14.  
                                                                                                    (Μονάδες 5) 
Γ4. Να κατασκευάσετε το ιστόγραμμα και το αντίστοιχο πολύγωνο των αθροιστικών  
      σχετικών συχνοτήτων (επί τοις %). 

              (Μονάδες 6)   
 

 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Ένα οικόπεδο σχήματος ορθογωνίου με διαστάσεις x και y έχει εμβαδόν 36m2.  
 
Δ1. Να αποδείξετε ότι η περίμετρος του ορθογωνίου δίνεται από τη συνάρτηση    

           
72

Π x 2x , x 0.
x

  

(Μονάδες 7) 
Δ2. Να βρείτε τη τιμή του x, ώστε το ορθογώνιο να έχει ελάχιστη περίμετρο,  
       την οποία και να υπολογίσετε. 

(Μονάδες 9) 
Δ3. Για τη τιμή του x που βρήκατε στο προηγούμενο ερώτημα, να υπολογίσετε το κόστος  
       της περίφραξης του οικοπέδου, εάν η περίφραξη στοιχίζει 5€ ανά μέτρο.  

(Μονάδες 4) 

Δ4. Να αποδείξετε ότι    Π 2 Π 3 .  

(Μονάδες 5) 


