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ΘΕΜΑ 1ο
Οι βαθµοί των 11 µαθητών µιας τάξης ενός Τ.Ε.Ε. σε ένα
µάθηµα είναι:
12, 12, 9, 15, 12, 16, 17, 7, 19, 18, 17.
Για τα δεδοµένα αυτά:
α. Να κατασκευάσετε τον πίνακα συχνοτήτων.
β. Να βρείτε τη µέση τιµή.
γ. Να βρείτε την επικρατούσα τιµή.
δ. Να βρείτε τη διάµεσο.
ε. Να βρείτε τη διακύµανση.
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ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται η συνάρτηση f: IR→ IR, µε
1 3 1 2

f ( x) =

x − x + ln 2 .
3
2

α. Να υπολογίσετε την παράγωγο της συνάρτησης f.
Μονάδες 8
β. Να βρείτε τις τιµές f΄(0) και f΄ (1).
Μονάδες 5
γ. Να µελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη µονοτονία.
Μονάδες 12
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ΘΕΜΑ 3ο
∆ίνεται η συνάρτηση f µε τύπο:
⎧λx2 − 1 , x ≥ 1
f (x) = ⎨
⎩ x + 2, x < 1
όπου λ πραγµατικός αριθµός.
α. Να βρείτε το όριο

β. Να βρείτε το όριο

lim

x→1+

lim

x→1−

f(x)
Μονάδες 10

f(x)
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γ. Να υπολογίσετε το λ ώστε η συνάρτηση να είναι
συνεχής στο x 0 = 1 .
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ΘΕΜΑ 4ο
∆ίνεται η συνάρτηση f: IR→IR
µε f(x)=λx 3 -x όπου λ πραγµατικός αριθµός, για την οποία
ισχύει ότι lim f(x) = 1.
x→1
α. Να βρείτε την τιµή του λ .
Μονάδες 10
β. Για την τιµή του λ που βρήκατε, να υπολογίσετε την
παράγωγο της συνάρτησης f .
Μονάδες 8
γ. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωµα

1

∫0 f (x) dx

.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην
τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι
αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

