ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ 1Ο
Α) 1. Ποια από τα παρακάτω μεγέθη είναι μέτρα θέσης και ποια είναι μέτρα
διασποράς ;
i. Διάμεσος
ii. Διακύμανση
iii. Μέση τιμή
iv. ΄Εύρος
v.
Τυπική απόκλιση
vi. Συντελεστής μεταβολής
Α) 2. Έστω Χ μια μεταβλητή που αφορά τα άτομα ενός πληθυσμού . Για ένα
συγκεκριμένο δείγμα μεγέθους ν , οι τιμές της μεταβλητής είναι xi και οι αντίστοιχες
συχνότητες vi , i = 1 ,2 , 3 , … , κ , κ ≤ v
i. Να γράψετε ποιος αριθμός εκφράζει τη σχετική συχνότητα fi , να αποδείξετε
ότι f1 + f2 + … + fκ = 1
ii. Ποιος είναι ο τύπος που εκφράζει τη μέση τιμή x των τιμών xi συναρτήσει
της σχετικής συχνότητας fi
B) 1. Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η κατανομή των τερμάτων (γκόλ) (X) που
πέτυχε μια ομάδα ποδοσφαίρου σε 20 αγώνες πρωταθλήματος
Τέρματα
(xi)

0

1

2

3

4

5

Αγώνες (vi)

3

8

4

2

2

1

Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 – 3 , να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της
ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση
i. Η μέση τιμή είναι : Α. 1,75
Β. 3,5
Γ. 3,75
Δ. 1
Ε. 2,5
ii. Η διάμεσος είναι : Α. 1,75
Β. 3,5
Γ. 3,75
Δ. 1
Ε. 2,5
iii. Η σχετική συχνότητα της τιμής 3 είναι
Α. 0
Β. 0,1
Γ. 0,2
Δ. 0,3
Ε. 0,4
Β) 2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν αν είναι Σωστές ή Λάθος
i. Η διακύμανση και η τυπική απόκλιση έχουν τις ίδιες μονάδες
μέτρησης
Σ
Λ
ii. Το 50 % των παρατηρήσεων σε κάθε σύνολο δεδομένων είναι
μικρότερες ή ίσες από τη μέση τιμή και το υπόλοιπο 50 % είναι
μεγαλύτερες ή ίσες από τη μέση τιμή .
Σ
Λ
iii. Δίνονται δύο ομάδες τιμών που έχουν μέση τιμή 50 .
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i. Μεγαλύτερη διασπορά παρουσιάζει η ομάδα Β.
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ii.

Το εύρος στην ομάδα Β είναι μεγαλύτερο από το εύρος στην ομάδα Α.
Σ
Λ

ΘΕΜΑ 2Ο
Δίνεται η συνάρτηση
f(x) = x3 + 3x2 – 9x + α2 – 4α , α ∈ℜ
1. Να αποδείξετε ότι η f παρουσιάζει ένα τοπικό μέγιστο και ένα τοπικό
ελάχιστο
2. Να προσδιορίσετε τις τιμές του α για τις οποίες το τοπικό μέγιστο της f είναι
τριπλάσιο από το τοπικό ελάχιστο
3. Να βρείτε αν υπάρχει , την τιμή του x για την οποία ο ρυθμός μεταβολής της
f(x) γίνεται ελάχιστος .
ΘΕΜΑ 3Ο
Οι βαθμοί των 11 μαθητών μιας τάξης ενός λυκείου σε ένα μάθημα είναι :
12, 12 ,9 ,15 ,12 , 16, 17, 7, 19, 18, 17 . Για τα δεδομένα αυτά
1. Να κατασκευάσετε τον πίνακα συχνοτήτων , απολύτων και αθροιστικών
2. Να βρείτε τη μέση τιμή
3. Να βρείτε τη διάμεσο
4. Να βρείτε τη διακύμανση
5. Να βρείτε το συντελεστή μεταβολής CV. Είναι το δείγμα ομοιογενές
ΘΕΜΑ 4Ο
Σε έρευνα που έγινε στους μαθητές μιας πόλης , για τον χρόνο που κάνουν να πάνε
από το σπίτι στο σχολείο , διαπιστώθηκε ότι το 50 % περίπου των μαθητών
χρειάζεται περισσότερο από 12 λεπτά , ενώ το 16 % περίπου χρειάζεται λιγότερο από
10 λεπτά .
Υποθέτουμε ότι η κατανομή του χρόνου της διαδρομής είναι κατά προσέγγιση
κανονική .
1. Να βρείτε το μέσο χρόνο διαδρομής των μαθητών και την τυπική απόκλιση
του χρόνου διαδρομής τους .
2. Να εξετάσετε , αν το δείγμα είναι ομοιογενές .
3. Αν οι μαθητές της πόλης είναι 4.000 , πόσοι μαθητές θα κάνουν χρόνο
διαδρομής από 14 έως 16 λεπτά .
4. Μια μέρα , λόγω έργων στον κεντρικό δρόμο της πόλης , κάθε μαθητής
καθυστέρησε 5 λεπτά . Να βρείτε πόσο μεταβάλλεται ο συντελεστής
μεταβολής (CV) .
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Επιμέλεια θεμάτων
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