ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006
Μάθηµα : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
2-ΩΡΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2006
11:00 – 14:00
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄: Να λύσετε και τις 10 ασκήσεις. Κάθε άσκηση βαθµολογείται
µε 5 µονάδες.
1) Ένας µαθητής πήρε τους πιο κάτω βαθµούς:
13, 14, 15, 18, 9, 13, 11 και 19.
Να βρείτε το µέσο όρο των βαθµών του µαθητή.
2) Να βρείτε το εµβαδόν της ολικής επιφάνειας κύβου µε ακµή 5 cm.
3) Να βρείτε τον όγκο ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου µε διαστάσεις 5 m,
4 m και 3 m.

ΣΤΑΥΡΟΙ
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

4) Στο πιο κάτω ραβδόγραµµα φαίνεται η κατανοµή των σταυρών προτίµησης των
υποψηφίων βουλευτών Α, Β, Γ, ∆ και Ε ενός κόµµατος σε µια κοινότητα.
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Να βρείτε:
α) Πόσους σταυρούς προτίµησης πήρε ο υποψήφιος Α.
β) Ποιος υποψήφιος συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης.
γ) Πόσους σταυρούς προτίµησης πήραν συνολικά και οι πέντε υποψήφιοι.
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5) Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής αξίας ₤860 πωλήθηκε µε έκπτωση 15% πάνω
στην αξία του. Πόσα πωλήθηκε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής;
6) Σε ένα σχολείο φοιτούν 280 αγόρια και 120 κορίτσια. Ποιο είναι το ποσοστό των
αγοριών που φοιτούν στο σχολείο;
7) ∆ίνεται κυλινδρικό ντεπόζιτο µε εσωτερική ακτίνα βάσης 2 m και ύψος
4 m. Να βρείτε τη χωρητικότητά του.
8) Κανονική τετραγωνική πυραµίδα έχει πλευρά βάσης 6 cm και ύψος 4 cm.
Να υπολογίσετε:
α) Το εµβαδόν της βάσης της πυραµίδας.
β) Τον όγκο της πυραµίδας.
9) Να υπολογίσετε το εµβαδόν της ολικής επιφάνειας και τον όγκο κώνου µε ακτίνα
3 cm και ύψος 4 cm.
10) Η µέση τιµή των αριθµών 2, β, 9, 11, 2β και 14 είναι 10. Να βρείτε την τιµή του β.

ΜΕΡΟΣ Β΄: Να λύσετε και τις 5 ασκήσεις. Κάθε άσκηση βαθµολογείται
µε 10 µονάδες.
1) Ένας επιχειρηµατίας αγόρασε εµπορεύµατα αξίας ₤25 000. Είχε έξοδα
µεταφοράς 12% πάνω στην τιµή αγοράς. Πώλησε τα εµπορεύµατα µε κέρδος
15% πάνω στο συνολικό κόστος. Πόσα εισέπραξε από την πώληση;
2) Πισίνα σχήµατος ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου έχει βάση µε διαστάσεις 25 m
και 10 m. Το ύψος της είναι 3 m. Θα επενδύσουµε τα τοιχώµατα και τον πυθµένα
της µε µονωτικό υλικό που στοιχίζει ₤15 το τετραγωνικό µέτρο. Πόσα θα στοιχίσει
η µόνωση της πισίνας;
3) Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατανοµή των απουσιών των 20 µαθητών
ενός τµήµατος για µια βδοµάδα.
Αριθµός
απουσιών x i
Αριθµός
µαθητών f i
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Να βρείτε:
α) Τη µέση τιµή των απουσιών των µαθητών του τµήµατος.
β) Την τυπική απόκλιση των απουσιών των µαθητών του τµήµατος.
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4) Το πιο κάτω κυκλικό διάγραµµα παρουσιάζει τα είδη των ηλεκτρικών συσκευών
που παράγει ένα εργοστάσιο σε µια βδοµάδα.

Πλυντήρια Ψυγεία
900
1620
Τηλεοράσεις

Αν η συνολική εβδοµαδιαία παραγωγή είναι 600 συσκευές, να βρείτε:
α) Τον αριθµό των πλυντηρίων που παράγει το εργοστάσιο τη βδοµάδα.
β) Τον αριθµό των ψυγείων που παράγει το εργοστάσιο τη βδοµάδα.
γ) Το ποσοστό (%) των τηλεοράσεων που παράγει το εργοστάσιο τη βδοµάδα.

x
5) Στο διπλανό σχήµα το ΑΒΓ∆ είναι ορθογώνιο µε
διαστάσεις ΑΒ = 4 cm και Α∆ = 10 cm.
Το ορθογώνιο ΑΒΓ∆ στρέφεται πλήρη στροφή
γύρω από τον άξονα xy που είναι παράλληλος
προς την ΒΓ και απέχει 3 cm από αυτή.
Να υπολογίσετε το εµβαδόν της ολικής επιφάνειας
και τον όγκο του στερεού που παράγεται.
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