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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 
 

ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ 2010 
 
Μάθημα :  ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ  

4-ΩΡΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ  
Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ:  άββαηο, 29 Μαΐος 2010  

11:00  – 14:00   
 

 

 
 
ΜΔΡΟ Α΄:  Να λύζεηε και ηιρ 10 αζκήζειρ. Κάθε άζκηζη βαθμολογείηαι  
   με 5 μονάδερ. 
 

1. Να βξείηε ηε κέζε ηηκή ησλ αξηζκώλ:  

2. Να βξείηε ην πιήζνο ησλ αλαγξακκαηηζκώλ ηεο ιέμεο  ΘΑΡΡΟ.  

3. Πόζα ζα πιεξώζεη θάπνηνο γηα λα αγνξάζεη έλα θηλεηό ηειέθσλν αμίαο €220, 
αλ ν θαηαζηεκαηάξρεο ηνπ θάλεη έθπησζε 15%; 

4. Να βξείηε ηελ παξάγσγν 
dy

dx
 ηεο ζπλάξηεζεο     2y x 2x 4   

5. Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηνπ θύθινπ πνπ έρεη θέληξν ην ζεκείν K(2,0)  θαη 

αθηίλα R 6 . 

6. Να βξείηε ην νινθιήξσκα    
4x 4 dx  

7. Να ιύζεηε ην ζύζηεκα:   
 

 

x y 7

x y 12
  

8. Να βξείηε ηηο γεληθέο ιύζεηο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο: 

  22ζπλ x 3ζπλx 1 0  

 

14, 16, 30, 23, 17 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΡΔΙ (3) ΔΛΙΓΔ. 
ηο ηέλορ ηος δοκιμίος επιζςνάπηεηαι ηςπολόγιο, ηο οποίο αποηελείηαι από 
δύο (2) ζελίδερ.  
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9. Καλνληθή ηεηξαγσληθή ππξακίδα έρεη πεξίκεηξν βάζεο βΠ 48cm  

       θαη ύςνο π 8cm . Να βξείηε: 

(α) Τν παξάπιεπξν ύςνο (h)  ηεο ππξακίδαο. 

(β) Τν εκβαδόλ ηεο νιηθήο επηθάλεηαο ηεο ππξακίδαο. 

(γ) Τνλ όγθν ηεο ππξακίδαο. 

10. Τα Α θαη Β είλαη ελδερόκελα ηνπ ίδηνπ δεηγκαηηθνύ ρώξνπ Ω κε 
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.  Να βξείηε ηηο πηζαλόηεηεο: 

(α)  P(B )   

(β)  P(A B)  

 

ΜΔΡΟ Β΄: Να λύζεηε και ηιρ 5 αζκήζειρ.  Κάθε άζκηζη βαθμολογείηαι  
με 10 μονάδερ. 

 

1. Σην πην θάησ ξαβδόγξακκα ζπρλνηήησλ θαίλεηαη ν αξηζκόο ησλ απηνθηλήησλ 
πνπ πσιήζεθαλ ζε θάζε κήλα θαηά ηνπο πξώηνπο έμη κήλεο ηεο πεξζηλήο 
ρξνληάο από κηα εηαηξεία.  

 
 
Να βξείηε: 

(α)   Πνην κήλα πσιήζεθαλ ηα πεξηζζόηεξα απηνθίλεηα. 

(β)   Πόζα απηνθίλεηα πσιήζεθαλ ζπλνιηθά ζηε δηάξθεηα ησλ έμη κελώλ.  

(γ)   Πνην είλαη ην πνζνζηό ησλ πσιήζεσλ πνπ έγηλαλ ην Φεβξνπάξην. 

(δ)   Πνηα είλαη ε κέζε ηηκή ησλ πσιήζεσλ ζηνπο πξώηνπο έμη κήλεο. 
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2. Βηνηερλία πνπ θαηαζθεπάδεη θεξηά ρξεζηκνπνηεί σο πξώηε ύιε ξάβδνπο από 

θεξί ζρήκαηνο νξζνγώληνπ παξαιιειεπηπέδνπ κε δηαζηάζεηο 60cm , 16cm  θαη 

10cm . Αλ ρξεζηκνπνηήζεη 10 ξάβδνπο από θεξί  γηα λα θαηαζθεπάζεη 

δηαθνζκεηηθά θεξηά ζρήκαηνο θύβνπ κε αθκή 2cm , πόζα δηαθνζκεηηθά θεξηά 

ζα θαηαζθεπάζεη; (Καηά ηελ θαηαζθεπή δελ ππάξρεη απώιεηα πξώηεο ύιεο.) 

3. Σε κηα ηάμε ππάξρνπλ 6 αγόξηα θαη 4 θνξίηζηα. Παίξλνπκε ζηελ ηύρε ηξία από 
ηα παηδηά απηά. Να βξείηε: 

(α)   Με πόζνπο ηξόπνπο κπνξεί λα γίλεη ε επηινγή ησλ ηξηώλ παηδηώλ. 

(β)   Με πόζνπο ηξόπνπο κπνξεί λα γίλεη ε επηινγή ησλ ηξηώλ παηδηώλ, αλ ζα 
       επηιέμνπκε δύν αγόξηα θαη έλα θνξίηζη. 

 (γ)   Τελ πηζαλόηεηα ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα ηξία παηδηά πνπ ζα επηιέμνπκε 
                  λα είλαη αγόξη.  

4. Σηνλ πην θάησ πίλαθα θαίλεηαη ν ρξόλνο ζε ιεπηά πνπ ρξεηάδνληαη 60 καζεηέο 
γηα λα κεηαβνύλ από ην ζπίηη ηνπο ζην ζρνιείν.  

 

Να βξείηε:  

(α)  Τελ επηθξαηνύζα ηηκή ( εx ). 

 (β)  Τε κέζε ηηκή ( x ). 

 (γ)  Τελ ηππηθή απόθιηζε (ζ). 

5. Σην δηπιαλό ζρήκα ην ΑΒΓΓ  είλαη ηεηξάγσλν θαη ην ΓΓΔ   

είλαη νξζνγώλην ηξίγσλν ˆ(Γ 90 ) .  

Τν ζρήκα ΑΒΔΓ  θάλεη πιήξε ζηξνθή γύξσ από ηνλ άμνλα xy . 

Αλ AB 5cm  θαη ΓΔ 12cm, λα βξείηε: 

(α) Τν εκβαδόλ ηεο νιηθήο επηθάλεηαο ηνπ ζηεξενύ πνπ 
      παξάγεηαη. 
 

(β) Τνλ όγθν ηνπ ζηεξενύ πνπ παξάγεηαη. 

 

 

 

………………Σ Δ Λ Ο  ………………… 

Χξόλνο ζε ιεπηά (xi) 5 10 20 30 35 50 55 

Αξηζκόο καζεηώλ  (fi) 3 5 9 12 14 10 7 
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