
 

Διαγώνισμα Μαθηματικών Γ΄ ΕΠΑΛ 

 

Ονοματεπώνυμο ……………………………………………………………. 

Ημερομηνία …………………………………………………………………. 

Βαθμός ……………………………………………………………………… 

 

 

Θέμα 1ο              

1. Ποιες μεταβλητές ονομάζονται ποιοτικές και ποιες ποσοτικές;  

 

2. Τι ονομάζεται συχνότητα τιμής 𝑥𝑖  μιας μεταβλητής και πώς συμβολίζεται; 

 

3. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ): 

i. Το χρώμα ματιών των μαθητών είναι διακριτή ποσοτική μεταβλητή. 

ii. Έστω δείγμα ν παρατηρήσεων (όπου ν περιττός), που έχουν 

διαταχθεί σε αύξουσα σειρά. Τότε, διάμεσος 𝛿 αυτού του 

δείγματος ονομάζεται η μεσαία παρατήρηση. 

iii. Η επικρατούσα τιμή εξαρτάται μόνο από τη μεγαλύτερη τιμή. 

iv. Η μέση τιμή υπολογίζεται μόνο σε ποσοτικές μεταβλητές. 

v. Αν ο συντελεστής μεταβολής ενός δείγματος είναι μεγαλύτερος του 

10%, τότε το δείγμα θεωρείται ομοιογενές.                   (μονάδες 25) 



 Θέμα 2ο                                    

H βαθμολογία στα 10 μαθήματα ενός μαθητή είναι: 

8, 10, 13, 13, 15, 16, 18, 14, 14, 9 

Να υπολογιστεί: 

i. η μέση τιμή  

ii. η διάμεσος 

iii. η διακύμανση 

iv.  η τυπική απόκλιση 

v. ο συντελεστής μεταβολής                                                    (μονάδες 25) 

 

  Θέμα 3ο                                    

Α. Να συμπληρωθούν οι πίνακες: 

ii. 

       

    

 

 

 

Β. Να υπολογίσετε τα όρια: 

i. lim
𝑥→0

2𝑥3−4

𝑥+1
 ii. lim

𝑥→−2
 𝑥3 − 3𝑥2 − 6  

iii. lim
𝑥→−1

 1 −  𝑥2 + 5𝑥 + 13  

iv. lim
𝑥→−2

𝑥2−4

𝑥+2
 v. lim

𝑥→0

 𝑥+25−5

𝑥
 

 

Γ. Έστω ότι οι αριθμοί  0, −3𝑥 + 2𝜆,   2𝑥 + 𝜆,   𝜆,   𝑥 + 𝜆  έχουν μέση τιμή 1. Να 

βρείτε το 𝜆. 

(μονάδες 25) 

Κλάσεις 𝜿𝒊 𝝂𝒊 𝒇𝒊 𝑭𝒊% 

[1, 5)    20 

[5, 9)    50 

[9, 13)    85 

[13, 17)    95 

[17, 21)  2   

Σύνολο -  1 - 

𝒙𝒊 𝝂𝒊 𝒇𝒊 𝒇𝒊% 

1 12   

2    

3 24  40 

5  0,05  

Σύνολο    

i. 



Θέμα 4ο                

Δίνεται  η συνάρτηση 𝑓 με τύπο  𝑓 𝑥 =  

 𝑥+2−2

𝑥−2
, 𝑥 < 2

4𝑥−1

4𝑥2+7𝑥−2
, 𝑥 ≥ 2

  . 

i. Να βρείτε το 𝑓(2). 

ii. Να βρείτε το lim
𝑥→2−

𝑓(𝑥). 

iii. Να βρείτε το lim
𝑥→2+

𝑓(𝑥). 

iv. Να βρεθεί αν υπάρχει lim
𝑥→2 

𝑓(𝑥). 

v. Είναι η 𝑓 συνεχής στο 2; 

                                   (μονάδες 25) 

 

                     

 

 

Σας εύχομαι επιτυχία!!! 

Ειρήνη Γωνιανάκη 

 

 

(Ο Γιώργος και ο Σήφης να μην απαντήσουν στο Θέμα 3 στο ερώτημα Β τα 

υποερωτήματα iv και v. Στο Θέμα 4 να μην απαντήσουν το τελευταίο 

ερώτημα.) 


