ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΙΟΥ 2002
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4)

ΘΕΜΑ 1ο
α) Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της ταυτοτικής
συνάρτησης f(x)=x είναι f΄ (x)=1.
Μονάδες 9
β) Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της και,
ακριβώς δίπλα, την ένδειξη (Σ), αν η πρόταση είναι
σωστή, ή (Λ), αν αυτή είναι λανθασµένη,
θεωρώντας ότι υπάρχουν οι f΄(x) και g΄(x).
1. [f (x) + g(x)]΄ = f ΄ (x) + g΄ (x)
2. (ηµx)΄ = συνx
3. [f (x) ⋅ g(x)]΄ = f ΄ (x) ⋅ g΄ (x)
⎡ f (x) ⎤ ΄ f ΄ (x) ⋅ g(x) + f (x) ⋅ g΄ (x)
=
4. ⎢
,
⎥
2
[g(x)]
⎣ g(x) ⎦

5.

( x )΄ = 2 1x

,

g(x) ≠ 0

x>0

6. [c ⋅ f (x)]΄ = c ⋅ f ΄ (x)
7. (συνx)΄ = ηµx

( )

8. x ρ ΄ = x ρ − 1 ,

ρ ρητός, x>0
Μονάδες 16
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ΘΕΜΑ 2ο
x 2 + 3x − 10
∆ίνεται η συνάρτηση f(x) =
x−2

α) Να βρείτε το πεδίο ορισµού της συνάρτησης f(x).
Μονάδες 5
β) Να βρείτε τα :

lim f (x) ,

x→1

lim f (x)

x→ 2

Μονάδες 12
γ) Να δείξετε ότι η συνάρτηση f(x) είναι γνησίως
αύξουσα στο (2,+∞).
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ 3o
Τα αποτελέσµατα των εκλογών σε ένα εκλογικό τµήµα
δίνονται από τον παρακάτω (ελιπή) πίνακα:
Κόµµα

Συχνότητα

Σχετική
Συχνότητα

xi

νi

fi

Α
Β
Γ

0,15
150

0,30
0,35

∆
Σύνολο

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

α) Να βρείτε πόσοι εκλογείς ψήφισαν στο τµήµα αυτό.
Μονάδες 10
β) Να βρείτε πόσες ψήφους πήρε κάθε κόµµα σε αυτό
το εκλογικό τµήµα.
Μονάδες 10
γ) Να σχεδιάσετε το ραβδόγραµµα των σχετικών
συχνοτήτων.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 4ο
Μια εταιρεία απασχολεί 20 εργαζόµενους εκ των
οποίων οι 10 εργάζονται στο τµήµα Α και οι 10 στο
τµήµα Β.
Η µέση τιµή των µηνιαίων µισθών του τµήµατος Α
είναι 720 ευρώ και ο µεγαλύτερος µισθός του τµήµατος
είναι 900 ευρώ.
Οι µισθοί των εργαζοµένων στο τµήµα Β είναι :
950, 900, 1060, 980, 920, 945, 975, 930, 900, 940.
Να βρείτε :
α) Το άθροισµα των µηνιαίων µισθών του τµήµατος Α.
Μονάδες 6
β) Τη µέση τιµή, το εύρος και την επικρατούσα τιµή
των µισθών του τµήµατος Β.
Μονάδες 9
γ) Τη µέση τιµή και τη διάµεσο των µισθών όλων των
εργαζοµένων στην επιχείρηση.
Μονάδες 10
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους)
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα δεν θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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