
 

 

                       

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΓΕΠΑΛ 

5/12/2020 

ΘΕΜΑ Α 

Α1) Σι ονομάηουμε ακροιςτικι ςχετικι ςυχνότθτα Fi μίασ τιμισ xi τθσ ποςοτικισ 

μεταβλθτισ Χ; 

(Μονάδες 5) 

Α2) Σι ονομάηουμε γραφικι παράςταςθ ι καμπφλθ μίασ ςυνάρτθςθσ f; 

(Μονάδες 5) 

Α3) ε ποιεσ κατθγορίεσ διακρίνουμε τισ μεταβλθτζσ με βάςθ τισ τιμζσ που 

παίρνουν; 

(Μονάδες 5) 

Α4) Να χαρακτθρίςετε κακεμία από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωστή ι Λάθος: 

α) Η ςυνάρτθςθ f με τφπο  ( )    √         ζχει πεδίο οριςμοφ το 

(    ]       ). 

β) Η γραφικι παράςταςθ τθσ ςυνάρτθςθσ f με τφπο  ( )  √      ζχει ζνα 

ςθμείο τομισ με τον άξονα x’x. 

γ) Αν για τθν τιμι x3 μίασ ποςοτικισ μεταβλθτισ Χ ιςχφει F3%=20 , τότε 

ςυμπεραίνουμε ότι το 20% των παρατθριςεων είναι ίςεσ με x3. 

δ) Για τθν τιμι xi , i=1,2,…,κ , μίασ μεταβλθτισ Χ είναι δυνατόν να ιςχφει      . 

ε) Σο ραβδόγραμμα χρθςιμοποιείται για τθ γραφικι παράςταςθ των τιμών μίασ 

ποςοτικισ μεταβλθτισ. 

(Μονάδες 2Χ5=10) 

 



 

 

ΘΕΜΑ Β 

B1) Δίνονται οι ςυναρτιςεισ f και g για τισ οποίεσ ιςχφουν: 

  ( )  
        

    
        

  ( )  
       

     
       

 το ςθμείο τομισ τθσ Cf με τον άξονα y’y είναι το (0,-6) 

 θ Cg διζρχεται από το ςθμείο (1,2) 

i) Να υπολογίςετε τισ τιμζσ των πραγματικών αρικμών κ και λ.    

(Μονάδες 6) 

Αν κ=6 και λ=5, τότε: 

ii) Να βρείτε τουσ τφπουσ και τα πεδία οριςμοφ των f και g.  

(Μονάδες 4) 

iii) Να απλοποιιςετε τουσ τφπουσ των f και g.   

(Μονάδες 4) 

iv) Να προςδιορίςετε, αν υπάρχουν, τα διαςτιματα για τα οποία θ Cf βρίςκεται 

κάτω από τον άξονα x’x.  

(Μονάδες 4) 

B2) Δίνεται θ ςυνάρτθςθ h με τφπο  ( )  {
√      

 
     

       
 . Να εξετάςετε αν θ h 

είναι ςυνεχισ ςτο x0=0. 

(Μονάδες 7) 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Αν για τισ ςυναρτιςεισ f, g ιςχφουν: 

  ( )  
   

 

 
   

    
 

  ( )  
    

√     
 

          ( ) 

τότε: 



 

 

Γ1) Να βρείτε τον τφπο και το πεδίο οριςμοφ τθσ f.  

(Μονάδες 5) 

Γ2) Να απλοποιιςετε τον τφπο τθσ f.  

(Μονάδες 3) 

Γ3) Να προςδιορίςετε, αν υπάρχουν, τα ςθμεία τομισ τθσ Cf με τουσ άξονεσ κακώσ 

και τα διαςτιματα ςτα οποία θ Cf δεν βρίςκεται κάτω από τον άξονα x’x. 

(Μονάδες 8) 

Γ4) Να υπολογίςετε το όριο        ( ). 

(Μονάδες 4) 

Γ5) Να βρείτε το πεδίο οριςμοφ τθσ g και κατόπιν να προςδιορίςετε, αν υπάρχουν, 

τα ςθμεία τομισ τθσ Cg με τουσ άξονεσ.  

(Μονάδες 5) 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Ρωτιςαμε τουσ 20 υπαλλιλουσ μίασ εταιρίασ πόςα χρόνια εργάηονται ςε αυτιν και 

μάκαμε τα εξισ: 

 Οριςμζνοι εργάηονται ζνα χρόνο, οριςμζνοι δφο χρόνια, οριςμζνοι τρία 

χρόνια και οι υπόλοιποι υπάλλθλοι εργάηονται τζςςερα χρόνια.  

 Σο 10% των υπαλλιλων εργάηονται ζνα χρόνο ςτθν εταιρία.  

 Οκτώ υπάλλθλοι εργάηονται το πολφ δφο χρόνια ςτθν εταιρία.  

 Οκτώ υπάλλθλοι εργάηονται τρία χρόνια ςτθν εταιρία.  

Δ1) Να φτιάξετε τον πίνακα κατανομισ ςυχνοτιτων (νi, fi, fi%) και ακροιςτικών 

ςυχνοτιτων (Ni, Fi, Fi%) για τθ μεταβλθτι «χρόνια εργαςίασ υπαλλιλου ςτθν 

εταιρία».  

(Μονάδες 10) 

Με βάςθ τον πίνακα που φτιάξατε, να βρείτε: 

Δ2) Πόςοι υπάλλθλοι εργάηονται τουλάχιςτον δφο και το πολφ τζςςερα χρόνια ςτθν 

εταιρία.  

(Μονάδες 5) 

Δ3) Σι ποςοςτό των υπαλλιλων ζχουν τθ μεγαλφτερθ προχπθρεςία ςτθν εταιρία.  



 

 

(Μονάδες 5) 

Δ4) Πόςα χρόνια εργάηεται ςτθν εταιρία το μεγαλφτερο ποςοςτό των υπαλλιλων.  

(Μονάδες 5) 

 


