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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΛ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

28.04.2022 
 

 

ΘEMA Α 

Α1. Έστω f μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α. Πότε λέμε ότι η συνάρτηση f είναι 
παραγωγίσιμη στο σημείο xo του πεδίου ορισμού της; 

Μονάδες: 5 

Α2. Τι ονομάζεται απόλυτη συχνότητα νi της τιμής xi , i = 1, 2, ….. , κ  

Μονάδες: 3 

 

Α3. Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο ℝ και c ϵ ℝ, να αποδείξετε ότι:  

         , x ϵ ℝ  

Μονάδες: 7 

 

Α4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα  

       στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι    

       σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

i. Οι αθροιστικές συχνότητες Ni εκφράζουν το πλήθος των παρατηρήσεων που είναι μικρότερες ή 

ίσες της τιμής xi.  

ii. Αν fi είναι σχετική συχνότητα της τιμής xi μιας μεταβλητής Χ, τότε ισχύει: 0 ≤ fi ≤ 1. 

iii. Το εύρος, η διακύμανση και η τυπική απόκλιση των τιμών μιας μεταβλητής είναι μέτρα 

διασποράς. 

iv. Αν η συνάρτηση f έχει στο x0 όριο έναν πραγματικό αριθμό  , δηλαδή αν  , 

τότε για κάθε φυσικό αριθμό ν μεγαλύτερο του 1, θα ισχύει  . 

v. Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το Α, λέμε ότι παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο x0 ϵ 

Α, όταν f (x) ≤ f (x0) για κάθε x σε μια περιοχή του x0. 

 

Μονάδες: 10 

(c ! f (x))" = c ! f " (x)

l lim
x!x0

f (x) = l

lim
x!x0

(f (x))! = ! " l!#1
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ΘEMA Β 
Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ο αριθμός αδερφών που έχουν 50 μαθητές ενός  

       Δημοτικού σχολείου: 

 
Β1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα.      Μονάδες: 8 

Β2. Να κατασκευάσετε το διάγραμμα συχνοτήτων και το πολύγωνο συχνοτήτων. 

            Μονάδες: 5 

Β3. Να υπολογίσετε το ποσοστό των μαθητών που έχουν τουλάχιστον 2 αδέρφια. 

            Μονάδες: 4 

Β4. Να υπολογίσετε το πλήθος των μαθητών που είναι μοναχοπαίδια.  Μονάδες: 4 

Β5. Αν οι πολύτεκνες οικογένειες θεωρούνται αυτές που έχουν τουλάχιστον 4 παιδιά, να  

       υπολογίσετε το ποσοστό από τους παραπάνω μαθητές που ανήκουν σε πολύτεκνες   

       οικογένειες.           Μονάδες: 4 

 

 

 

ΘEMA Γ 

Δίνεται η συνάρτηση  , x ϵ ℝ. 

Γ1. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.   Μονάδες: 5 

Γ2. Να βρείτε την ελάχιστη τιμή του ρυθμού μεταβολής της f.   Μονάδες: 6 

Γ3. Να βρείτε την εφαπτομένη της f ΄ στο σημείο της  .   Μονάδες: 6 

Γ4. Αν ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο έχει διαστάσεις 40 – x και x, να βρείτε το  

       μέγιστο εμβαδόν του παραλληλογράμμου.      Μονάδες: 8 

 

       

 

f (x) = (x ! 1)7

(2, f ! (2))
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ΘEMA Δ 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα χρήματα που ξοδεύουν οι μαθητές ενός 

σχολείου, σε ευρώ δείγματος έξι μαθητών της πρώτης τάξης (Ομάδα Α) και έξι μαθητών 

της δευτέρας τάξης (Ομάδα Β). 

 

Ομάδα Α Ομάδα Β 

1 7 

8 14 

9 6 

5 4 

3 12 

4 5 

 

Δ1. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και τη διάμεσο των παρατηρήσεων κάθε ομάδας. 

            Μονάδες: 6 

Δ2. Να συγκρίνετε μεταξύ τους ως προς την ομοιογένεια τις δύο ομάδες. 

            Μονάδες: 5 

Δ3. Αν σε κάθε παρατήρηση της ομάδας Α γίνει αύξηση 20% και οι παρατηρήσεις της    

       ομάδας Β αυξηθούν κατά 5 ευρώ η κάθε μια, πως διαμορφώνονται οι νέες μέσες τιμές     

       των δύο ομάδων;         Μονάδες: 8 

Δ4. Να συγκρίνετε μεταξύ τους ως προς την ομοιογένεια τις δύο ομάδες με τα νέα δεδομένα. 

            Μονάδες: 6 

 

 

 

 

 

Να έχετε επιτυχία ! ! ! 


