
 

 

 

 
 

 

Ονομαηεπώνυμο:                            

Μάθημα: Μαθημαηικά Γ ΔΠΑΛ   

Υλη:    

Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος:   

Αξιολόγηζη :     

 

ΘΔΜΑ Α  

Α1. Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε xxf )(  κε πεδίν νξηζκνύ ην R. Να απνδείμεηε όηη γηα 

θάζε Rx  ηζρύεη όηη 1)(' xf . 

Α2. Πόηε κία ζπλάξηεζε f κε πεδίν νξηζκνύ ην ζύλνιν Α ιέκε πσο είλαη ζπλερήο ζε 

έλα ζεκείν 0x
 ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ ηεο; 

Α3. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο αλ είλαη ζσζηέο ή ιάζνο 

1. Σε κία θαλνληθή θαηαλνκή ή πεξίπνπ θαλνληθή θαηαλνκή ην εύξνο ηζνύηαη κε 6 

θνξέο ηε κέζε ηηκή 

2. Η κέζε ηηκή είλαη κέηξν δηαζπνξάο 

3. Ιζρύεη όηη 2
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 x

x
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4. Αλ f(x)=2x-3 ηόηε f'(1)=3 

5. Σε κία θαλνληθή θαηαλνκή ή πεξίπνπ θαλνληθή θαηαλνκή ηζρύεη 


x  

        Μονάδες:9+6+10 

 

ΘΔΜΑ Β 

Οη ρξόλνη 50 καζεηώλ ηεο Γ ηάμεο ελόο ΔΠΑΛ γηα λα γξάςνπλ έλα δηαγώληζκα 

δίλνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα.  

ρξόλνο Κέληξν 
iv
 iN

 ii vx 
 



 

 

θιάζεο ix
 

[5-15)  20   

[15-25)   34  

[25-35)  12   

[35-45)     

Σύλνιν     

 

Β1. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα 

Β2. Να βξείηε ηε κέζε ηηκή ηνπ ρξόλνπ πνπ ρξεηάζηεθαλ νη καζεηέο λα γξάςνπλ ην 

δηαγώληζκα 

Β3. Να εμεηάζεηε αλ ην δείγκα είλαη νκνηνγελέο. (Γίλεηαη 1096  ) 

         Μονάδες:8+8+9 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε 3)( 23  xxxxf  

Γ1. Να βξείηε ηα ζεκεία όπνπ ε fC
 ηέκλεη ην y'y άμνλα 

Γ2. Να βξείηε ηελ παξάγσγν ηεο ζπλάξηεζεο 

Γ3. Να βξείηε ηε κνλνηνλία ηεο ζπλάξηεζεο 

Γ4. Να βξείηε ηα ηνπηθά αθξόηαηα ηεο ζπλάξηεζεο 

        Μονάδες:6+4+8+7 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Σην παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ειηθίεο ησλ ππαιιήισλ κηαο εηαηξίαο. 

Α/Α Ηιηθίεο 
iv
 ix

 ii vx 
 

%if  
Κιάζε 1 [25-35) 100    

Κιάζε 2 [35-45) 50    

Κιάζε 3 [45-55) 40    

Κιάζε 4 [55-65) 10    

ζύλνιν      

 

Γ1. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ειηθία ησλ ππαιιήισλ 

Γ3. Να ππνινγίζεηε ην πνζνζηό ησλ ππαιιήισλ πνπ έρνπλ ειηθία ηνπιάρηζηνλ 45 

Γ4. Αλ από ηελ 4ε θιάζε απνρσξήζνπλ 5 ππάιιήινη θαη απνρσξήζνπλ θαη 5 

ππάιιεινη ηεο 2εο θιάζεο θαη πξνζιεθζνύλ 10 ππάιιεινη ηεο 1εο θιάζεο, λα 

ππνινγίζεηε ηε λέα κέζε ειηθία ησλ ππαιιήισλ  



 

 

        Μονάδες:8+7+5+5 

 

 


