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ΘΕΜΑ 1ο
Οι παρακάτω αριθµοί παρουσιάζουν τις απουσίες οκτώ µαθητών ενός σχολείου το πρώτο
τρίµηνο.
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α) Να βρεθούν οι τιµές του α αν η µέση τιµή τους είναι x =5
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β) Για α =1 υπολογίστε:
ι) τη διάµεσο (δ)
ιι) την επικρατούσα τιµή (Μ0)
ιιι) το εύρος (R)
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γ) Για α = 1 να συµπληρωθεί ο πίνακας της στατιστικής µε τις στήλες της αθροιστικής
συχνότητας και της σχετικής συχνότητας.
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δ) Υπολογίστε:
ι) τον αριθµό των µαθητών µε τουλάχιστον δύο απουσίες
ιι) τον αριθµό των µαθητών µε οχτώ το πολύ απουσίες
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ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται η συνάρτηση f µε:
 x− x+2
, x>2


x
−
2
f(x) = 
 λ+x,
x ≤2


4
όπου λ ∈ R
α) Να βρεθεί το πεδίο ορισµού της συνάρτησης f

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3

β) Να βρεθεί το lim+ f(x)
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γ) Να βρεθεί το lim− f(x)
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x→2

x→2

δ) Να υπολογιστεί η τιµή του λ αν γνωρίζετε ότι η f είναι συνεχής στο x0 = 2
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ε) Για τη τιµή του λ που βρήκατε υπολογίστε το lim f(x) µε f(x) =
x→λ

x2 − x
x −1
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Θέµα 3ο
∆ίνεται η συνάρτηση f µε f(x) = ex + 2x
α) Να δειχθεί ότι:
(2 – x) ⋅ f’’(x) + xf’(x) – f(x) – ex = 0
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β) Να βρεθούν τα:
ι) f(0)

ιι) f’(0)

ιιι) f’’(0)

γ) Να βρεθεί η παράγουσα της f
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Θέµα 4ο
Ένα σώµα βάλλεται επάνω σε κεκλιµένο επίπεδο. Το ύψος στο οποίο βρίσκεται το σώµα
κάθε χρονική στιγµή t δίνεται από τη συνάρτηση:
h(t) = 10 3 t – 5t2
όπου t ∈ [0, 2 3 ] είναι ο χρόνος σε sec και h το διάστηµα που
διανύει το σώµα σε µέτρα (m).
α) Να βρεθεί το χρονικό διάστηµα στο οποίο το σώµα ανεβαίνει, καθώς και το χρονικό
διάστηµα στο οποίο το σώµα κατεβαίνει.
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β) Να βρεθεί η χρονική στιγµή κατά την οποία το σώµα βρίσκεται στο µέγιστο ύψος.
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γ) Ποιο είναι το µέγιστο ύψος;
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δ) Να βρεθεί η ταχύτητα του σώµατος ως συνάρτηση του χρόνου.
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