
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 

 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006   
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 ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ     
 

ΜΕΡΟΣ Α΄.  Αποτελείται από 10 ασκήσεις. Να απαντήσετε και στις 10 ασκήσεις.  
Κάθε άσκηση βαθµολογείται µε 5 µονάδες.  

 
1.   Να υπολογίσετε τον όγκο ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου µε διαστάσεις 3 cm,  5 cm  

και 2 cm.  
 
2.   Να βρείτε τον τόκο που δίνει κεφάλαιο £12000 το οποίο τοκίζεται µε απλό τόκο προς 

5% για 2 χρόνια.  
   
3.  Να βρείτε το πλήθος των τριψήφιων αριθµών που µπορούν να σχηµατιστούν µε τα 

ψηφία 3, 5, 6, 7, 9 χωρίς επανάληψη ψηφίου. 
 
4.  Να βρείτε το πλήθος των αναγραµµατισµών της λέξης «ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ». (Η απάντηση 

µπορεί να δοθεί σε παραγοντική µορφή). 
 
5.  Οι 20 µαθητές µιας τάξης ρωτήθηκαν για τον αριθµό των αδελφών τους και οι 

απαντήσεις τους καταχωρήθηκαν στον πιο κάτω πίνακα. 
 

Αρ. αδελφών 0 1 2 3 
Αρ. µαθητών 5 8 4 3 

 
Επιλέγουµε στην τύχη ένα από τους πιο πάνω µαθητές. Να βρείτε την πιθανότητα των 
ενδεχοµένων: 
Α: «Ο µαθητής δεν έχει αδέλφια». 
Β: «Ο µαθητής έχει τουλάχιστο 2 αδέλφια». 

  
6.  ∆ίνονται οι αριθµοί 8, y, 13, 13, 20, 26, 27, 31, 31, 31. Αν  η µέση τιµή x  των αριθµών 

αυτών είναι 21, να βρείτε : 
      (ι)  τον αριθµό y, 
      (ιι) την επικρατούσα τιµή xε και τη διάµεσο xδ.
 
7.  Ένα αυτοκίνητο ξεκινά στις 7:00 το πρωί από το σηµείο Α και κατευθύνεται προς το 

σηµείο Β µε σταθερή ταχύτητα 60km/h.  Μετά από δύο ώρες, ένα δεύτερο αυτοκίνητο 
ξεκινά από το ίδιο σηµείο Α, ακολουθεί την ίδια διαδροµή όπως και το πρώτο 
αυτοκίνητο, κινείται µε σταθερή ταχύτητα και τα δύο αυτοκίνητα φθάνουν ταυτόχρονα 
στο σηµείο Β στις 13:00 της ίδιας µέρας. Να υπολογίσετε: 

     (α) την απόσταση ΑΒ και 
     (β) την ταχύτητα του δεύτερου αυτοκινήτου. 
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8.  Το πιο κάτω κυκλικό διάγραµµα παρουσιάζει τον τρόπο µετάβασης των 900 µαθητών 

ενός Λυκείου στο σχολείο τους µια συγκεκριµένη µέρα. Αν οι µαθητές που µεταβήκανε  
στο σχολείο τους µε µοτοσικλέτα ήταν τριπλάσιοι από τους µαθητές που µεταβήκανε  
µε ποδήλατο, να υπολογίσετε τον αριθµό των µαθητών που µεταβήκανε στο σχολείο 
τους  (α) µε µοτοσικλέτα και  

    (β) µε ιδιωτικό αυτοκίνητο.  
 

Πεζοί

Ποδήλατο

Ιδιωτικό 
Αυτοκίνητο

Λεωφορείο

Μοτοσικλέτα

122ο
150ο

40ο

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  Αν Α, Β είναι δύο ενδεχόµενα του ίδιου δειγµατικού χώρου Ω και Ρ(Α΄)=2·Ρ(Α),  

1P(B)
2

=  και 1P(A B)
5

∩ = , να υπολογίσετε τις τιµές των  Ρ(Α΄) και P( .  A B)∪

 
10. Κανονική τετραγωνική πυραµίδα έχει πλευρά βάσης 8 cm  

υ h 

και παράπλευρο ύψος h = 5 cm.  
Να υπολογίσετε: 

     (α) το ύψος υ της πυραµίδας, 
     (β) το εµβαδόν της παράπλευρης επιφάνειάς της και 
     (γ) τον όγκο της.  
 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ Β΄.  Αποτελείται από 5 ασκήσεις. Να απαντήσετε και στις 5 ασκήσεις.  Κάθε 

άσκηση βαθµολογείται µε 10 µονάδες.  
 
1.  Ένα κουτί περιέχει 2 άσπρες, 3 κόκκινες και µια πράσινη µπάλα. Παίρνουµε τυχαία  

δύο µπάλες. Να βρείτε την πιθανότητα των ενδεχοµένων: 
Α: «Και οι δύο µπάλες είναι άσπρες». 
Β: «Οι δύο µπάλες έχουν διαφορετικό χρώµα». 

 
2. Υπάλληλος Εταιρείας πληρώνεται µε βασικό µισθό £300 τον µήνα και επιπλέον παίρνει 

προµήθεια ανάλογα µε την αξία των πωλήσεων που έχει κάνει στο µήνα. Για τις 
πρώτες £5000 η προµήθεια του είναι 5% και για το µέρος των πωλήσεων πέραν των   
£5000 η προµήθεια του είναι 10%. Κάθε µήνα γίνονται κρατήσεις 16% επί του συνόλου  
του βασικού µισθού και της προµήθειας του υπαλλήλου και τα υπόλοιπα αποτελούν τις 
καθαρές απολαβές του. Αν τον Απρίλιο οι πωλήσεις του ήταν £12000, να υπολογίσετε 
τις καθαρές απολαβές του για το µήνα αυτό. 
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3.   Σε µια έρευνα καταγράφηκε ο αριθµός των 

αυτοκινήτων που έχει κάθε οικογένεια µιας 
κοινότητας και τα αποτελέσµατα παρουσιάζ νται 
στο διπλανό πολύγωνο συχνοτήτων. 
(α) Να κάνετε τον πίνακα συχνοτήτων για τη  

έρευνα αυτή. 
(β) Να υπολογίσετε τον αριθµό των οικογενε ών 

που συµµετείχαν στην έρευνα. 
(γ) Να υπολογίσετε τη µέση τιµή του αριθµο  των 

αυτοκινήτων που έχει µια οικογένεια της 
κοινότητας. 

(δ) Να υπολογίσετε την τυπική απόκλιση τω  
παρατηρήσεων. 

Α
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4.  Μια αντιπροσωπεία 4 ατόµων θα επιλεγεί απ

αγόρια και 5 κορίτσια. Να υπολογίσετε µε π
γίνει η επιλογή αν: 
(α)  δεν υπάρχει κανένας περιορισµός.  

     (β)  η αντιπροσωπεία πρέπει να αποτελείται
     (γ)  η αντιπροσωπεία πρέπει να περιλαµβάν
 
 
 
5.  Στο διπλανό σχήµα ΑΕ=4 cm,  ΒΓ=5 cm, Γ∆

∆Ε=10 cm,  και οι ΑΒ, ΕΓ είναι κάθ
άξονα xy. Το σκιασµένο µέρος του σχήµατο
περιστρέφεται πλήρη στροφή γύρω από τον

ΟˆΕΓ∆=90

  Να υπολογίσετε το εµβαδόν της επιφάνειας 
του παραγόµενου στερεού.  
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ό µια τάξη η οποία αποτελείται από 7 
όσους διαφορετικούς τρόπους µπορεί να 

 από 3 αγόρια και 1 κορίτσι. 
ει το πολύ 1 κορίτσι. 
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 άξονα xy.  
και τον όγκο 
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