
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗ 
 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ  
∆ΕΥΤΕΡΑ  29 ΜΑΪΟΥ 2000 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ - ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΛΓΕΒΡΑ   

 

 
ΘΕΜΑ 1ο 
 
Α. 1)  Τι λέγεται γεωµετρική πρόοδος; 

Μονάδες 6  
 
 2)  Να αποδείξετε ότι τρεις µη µηδενικοί  αριθµοί 

α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι γεωµετρικής 
προόδου, αν και µόνο αν ισχύει β2 = αγ. 

 
Μονάδες 6,5  

 
Β. Για τις επόµενες ερωτήσεις να γράψετε στο 

τετράδιό σας τον αριθµό της κάθε ερώτησης (1.Β.1, 
1.Β.2) και δίπλα να σηµειώσετε το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 1) Μόνο µια από τις παρακάτω ακολουθίες είναι 
γεωµετρική πρόοδος. Ποια είναι αυτή; 

    Α. 1, 5, 9, 13, ... 
    Β. 3, 5, 10, 13, ... 
    Γ. 8, -4, 10, -17, ... 
    ∆. 2, 6, 18, 54, ... 
    Ε. 2, 3, 5, 8, ... 

Μονάδες 6  
 
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
 
 
 
 2) Οι αριθµοί 5, 10, x είναι, µε τη σειρά που 

δίνονται, διαδοχικοί όροι γεωµετρικής προόδου. 
Ο αριθµός x είναι ίσος µε: 

   Α. 25      Β. 20  Γ. 12,5    ∆. 100   Ε. 10 
 

Μονάδες 6,5  
 
ΘΕΜΑ 2ο 
 
α) Να αποδείξετε ότι 

συν2x-συν2x=ηµ2x 
Μονάδες 15  

 
β) Για την επόµενη ερώτηση να γράψετε στο τετράδιό 

σας τον αριθµό της (2.β) και δίπλα να σηµειώσετε 
το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 

 Μια λύση της εξίσωσης 

συν2x - συν2x =  
4
 3    

 είναι η  
 

     A.   
3
 πx =   B. x=0   Γ.   

6
 πx =   ∆.   

4
 πx =   Ε.   

2
 πx =  

 
Μονάδες 10  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΘΕΜΑ 3ο 
 
∆ίνεται το πολυώνυµο  P(x)= x3 - 3x2 +2x - 6. 
 
α) Να βρείτε την τιµή του πολυωνύµου για x = 3. 

Μονάδες 7  

β) Να βρείτε το πηλίκο της διαίρεσης του πολυωνύµου 
P(x)  µε το  x - 3. 

Μονάδες 10  

γ) Να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης του 
πολυωνύµου  P(x) µε το x - 3. 

Μονάδες 8  
 
ΘΕΜΑ 4ο 
 
΄Ενα θέατρο έχει 12 σειρές καθισµάτων. Η πρώτη 
σειρά έχει 10 καθίσµατα και κάθε επόµενη έχει 3 
καθίσµατα περισσότερα από την προηγούµενή της. 

α) Πόσα καθίσµατα έχει η τελευταία σειρά; 
Μονάδες 8  

 
β) Πόσα καθίσµατα έχει όλο το θέατρο; 

Μονάδες 10  
 
γ) Σε µια παράσταση τα εισιτήρια της 7ης σειράς 

διανεµήθηκαν δωρεάν και όλα τα υπόλοιπα 
πουλήθηκαν προς 3000 δρχ. το ένα. Πόσα χρήµατα 
εισέπραξε το θέατρο από την παράσταση αυτή; 

 
Μονάδες 7 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

∆΄ ΤΑΞΗ 
 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2000 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ)  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4)  

 
 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

Α. Ας υποθέσουµε ότι x1, x2, . . . , xκ είναι οι τιµές 
µιας µεταβλητής Χ, που αφορά τα άτοµα ενός 
δείγµατος µεγέθους ν, κ≤ν.  
α) Τι ονοµάζουµε (απόλυτη) συχνότητα νi της 

τιµής xi, όπου i=1, 2, 3, . . .,κ ; 
Μονάδες 4 

 
β) Τι ονοµάζουµε σχετική συχνότητα fi της τιµής 

xi  όπου i=1, 2, 3, . . .,κ ; 
Μονάδες 4 

 
γ) Αν f1, f2,. . . ,fκ είναι οι σχετικές συχνότητες 

των τιµών x1, x2, . . . , xκ αντίστοιχα, να 
αποδείξετε ότι: 

f1+f2 + . . . + fκ= 1. 
Μονάδες 4,5 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Β.  Εξετάζοντας 50 οικογένειες ως προς τον αριθµό 
των παιδιών τους, σχηµατίσαµε τον επόµενο 
πίνακα κατανοµής συχνοτήτων: 

 
Αριθµός παιδιών 

xi

Αριθµός οικογενειών 
νi

0 7 
1 15 
2 20 
3 5 
4 3 

Σύνολο : 50 
 

Για τις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα 
το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
1) Η (απόλυτη) συχνότητα της τιµής x3 = 2 είναι 

    Α. 15   Β. 0,4  Γ. 0,14   ∆. 20  Ε. 42 

Μονάδες 6 
2) Η σχετική συχνότητα της τιµής x4 = 3 είναι 

    A. 0,94    B. 0,1    Γ. 5   ∆. 4 Ε. 47 

Μονάδες 6,5 
ΘΕΜΑ 2ο 

∆ίνεται η συνάρτηση  

   
 3-x 

 ηµx       f(x) =   

α) Να βρείτε το πεδίο ορισµού της. 
Μονάδες 7 

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

β) Να βρείτε την παράγωγο f΄ της συνάρτησης f. 
Μονάδες 9 

γ) Να υπολογίσετε την τιµή f΄(0). 
Μονάδες 9 

 
ΘΕΜΑ 3ο 

∆ίνεται η συνάρτηση 

 f (x) =2x3 + 5x + 3  

α) Να βρείτε την πρώτη παράγωγο της f. 

Μονάδες 12 
β) Να δείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως 

αύξουσα στο πεδίο ορισµού της. 

Μονάδες 13 
 

ΘΕΜΑ 4ο

Για τον έλεγχο της κατανάλωσης καυσίµου (ίδιου 
τύπου) δυο αυτοκινήτων Α και Β µετρήθηκε η 
κατανάλωσή τους σε έξι διαδροµές για το Α και σε 
πέντε διαδροµές για το Β. Η κατανάλωση στις έξι 
διαδροµές (σε λίτρα ανά 100 χιλιόµετρα) για το 
αυτοκίνητο Α ήταν  

9, 6, 7, 9, 9, 8 

ενώ η κατανάλωση στις πέντε διαδροµές για το 
αυτοκίνητο Β ήταν 

8, 10, 7, 8, 12. 

α) Να υπολογίσετε τη µέση τιµή και τη διάµεσο των 
µετρήσεων που αφορούν το αυτοκίνητο Α. 

Μονάδες 10 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

β) Να υπολογίσετε τη µέση τιµή και τη διάµεσο των 
µετρήσεων που αφορούν το αυτοκίνητο Β. 

Μονάδες 10 
γ) Αν ένας πωλητής ήθελε να χρησιµοποιήσει τα πιο 

πάνω δεδοµένα για να πείσει έναν υποψήφιο 
αγοραστή να αγοράσει το αυτοκίνητο Α και όχι 
το Β, ποιο µέτρο θέσης (µέση τιµή ή διάµεσο) θα 
χρησιµοποιούσε; Αν αντίστροφα ήθελε να πείσει 
τον υποψήφιο αγοραστή να αγοράσει το 
αυτοκίνητο Β και όχι το Α, ποιο µέτρο θέσης 
(µέση τιµή ή διάµεσο) θα χρησιµοποιούσε; 

Μονάδες 5 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

Γ΄ ΤΑΞΗ 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
∆ΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ - ΚΛΑ∆ΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)  

 
ΘΕΜΑ 1ο 

Α. Το εµβαδό για καθένα από τα γεωµετρικά 
σχήµατα που αναφέρονται στη στήλη Ι 
του επόµενου πίνακα δίνεται µε έναν 
από τους τύπους που υπάρχουν στη στήλη 
ΙΙ. 

ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

 A. Τετράγωνο πλευράς α 

 Β. Ορθογώνιο παραλληλό-
γραµµο µε πλευρές α, 
β  

 Γ. Παραλληλόγραµµο 
(πλάγιο) µε βάση α 
και (αντίστοιχο) 
ύψος υ 

 ∆. Τρίγωνο µε βάση α 
και (αντίστοιχο) 
ύψος υ 

 Ε. Ισόπλευρο τρίγωνο  
πλευράς α 

ΣΤ. Τραπέζιο µε βάσεις 
Β, β και ύψος υ 

 

1.       βαΕ ⋅=

2. ( )   
2
υ βΒΕ −=  

3.     
4

 α  
2 3Ε =  

4.       υαΕ ⋅=

5.       2αΕ =

6.     
2
 1  υαΕ ⋅=  

7.      
2
βαΕ ⋅

=  

8. ( )    
2
υ   βBΕ +=  



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

  Να γράψετε στο τετράδιό σας τα 
γράµµατα της πρώτης στήλης και 
ακριβώς δίπλα τον αριθµό της δεύτερης 
στήλης που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 

     Μονάδες 12,5 
 

Β. Για τις επόµενες δύο ερωτήσεις να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό 
τους (1.B.a και 1.B.β) και δίπλα να 
σηµειώσετε το γράµµα που αντιστοιχεί 
στη σωστή απάντηση. 

 α. Το εµβαδό ενός τριγώνου είναι 24cm2 
ενώ η βάση του είναι 12cm. Το 
αντίστοιχο ύψος είναι: 

   Α. 6cm B. 5cm Γ. 4cm ∆. 2cm E. 
12cm 

     Μονάδες 6,5 

 β. Οι διαστάσεις ενός ορθογωνίου παραλ-
ληλογράµµου είναι 4cm και 9cm. Η 
πλευρά του τετραγώνου το οποίο έχει 
το ίδιο εµβαδό µε το ορθογώνιο αυτό 
είναι:  

   Α. 36cm B. 6cm Γ. 6,5cm ∆. 13cm E. 
5cm 

     Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ 2ο 

Τα µήκη των πλευρών ενός τριγώνου ΑΒΓ 
είναι α=15cm, β=12cm και γ=9cm. 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

α. Να βρείτε το είδος του τριγώνου ΑΒΓ 
(οξυγώνιο, αµβλυγώνιο ή ορθογώνιο).  
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

     Μονάδες 13 

β. Να βρείτε το µήκος της διαµέσου ΒΜ του 
τριγώνου ΑΒΓ.  

     Μονάδες 12 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 3ο 

Η γωνία  ενός κανονικού πολυγώνου 
είναι ίση µε 120°  ενώ η πλευρά του είναι 
λ

  φ ν�

ν = 12cm. 

α. Να αποδείξετε ότι το πλήθος των 
πλευρών του πολυγώνου αυτού είναι ν=6. 

     Μονάδες 12 

β. Να υπολογίσετε την ακτίνα R του 
περιγεγραµµένου κύκλου και το απόστηµα 
αν του πολυγώνου. 

     Μονάδες 13 
 
ΘΕΜΑ 4ο 

Στο παρακάτω σχήµα δίνεται η πρόσοψη 
µιας σήραγγας (τούνελ)  

A Β

∆ Ε Ζ

10m

6m 10m 6m

10m

Γ

α. Να υπολογίσετε το ύψος ΑΕ.  
     Μονάδες 6 
 
β. Να υπολογίσετε το εµβαδό του τραπεζίου 

ΑΒΓ∆. 
     Μονάδες 6 

 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

γ. Να υπολογίσετε το εµβαδό του 
ηµικυκλίου µε διάµετρο ΕΖ. (∆ίνεται 
ότι π=3,14) 

     Μονάδες 6 

δ. Να υπολογίσετε το κόστος της επένδυσης 
της πρόσοψης (µη γραµµοσκιασµένο 
µέρος) µε πέτρα αν η επένδυση κοστίζει 
4.000 δρχ ανά τετραγωνικό µέτρο. 

     Μονάδες 7 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

∆΄ ΤΑΞΗ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ  2000 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)  
 

ΘΕΜΑ 1ο 

Α. ∆ίνεται ο µιγαδικός αριθµός z= α + βi όπου α,β∈R. 
 Στη στήλη Ι του επόµενου πίνακα δίνονται 

ορισµένα σύµβολα και παραστάσεις που έχουν 
σχέση µε το µιγαδικό αριθµό z. Kάθε ένα από αυτά 
είναι ίσο µε µία µόνο από τις εκφράσεις που 
δίνονται στη στήλη ΙΙ 

ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

 A. Re(z) 

 Β. |z|  

 Γ.   z  

 ∆. z   z  

 Ε.  z +  z  

 ΣΤ.  z -   z  

   Z. Im(z)  

 

1.     βα 22 +   

2.   β
3. βi  

4. α - βi 

5. α2 + β2  

6. α 

7. 2α 

8. 2βi 

9. -α + βi  

 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της 
πρώτης στήλης και, δίπλα ακριβώς, τον αριθµό της 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

δεύτερης στήλης που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση . 
     Μονάδες 14 

 

Β. ∆ίνεται ο µιγαδικός αριθµός z = 3-4i. Να βρείτε : 

α) το πραγµατικό µέρος Re(z) και το φανταστικό 
µέρος Im(z) του µιγαδικού αριθµού z 

Μονάδες 3 

β) τον συζυγή   z  του µιγαδικού αριθµού z 
Μονάδες 4 

γ) το µέτρο |z| του µιγαδικού αριθµού z. 
Μονάδες 4 

 
ΘΕΜΑ 2ο 

∆ίνονται οι πίνακες  

    Α =   
10
21

  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
,  Ι =  

10
01

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
 . 

α) Να δείξετε ότι ισχύει Α2 = 2Α - Ι . 
Μονάδες 9 

β) Να δείξετε ότι ισχύει Α (2Ι - Α) = Ι . 
Μονάδες 8 

γ) Να βρείτε τον πίνακα X ώστε να ισχύει 2X - Ι = Α2. 

Μονάδες 8 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

∆ίνεται η συνάρτηση f(x) =   
1x

x 2 +
. 

 
α) Να βρείτε το όριο .    )x(flim 

1x→
Μονάδες 12 

β) Να βρείτε την παράγωγο της συνάρτησης f . 

Μονάδες 13 

 
ΘΕΜΑ 4ο 

Ένας ιχθυοκαλλιεργητής πήρε άδεια να χρησιµοποιήσει µία 
θαλάσσια περιοχή σχήµατος ορθογωνίου την οποία θα 
περιφράξει µε δίχτυ µήκους 600 µέτρων. Μόνο οι τρεις από 
τις τέσσερις πλευρές πρόκειται να περιφραχτούν µε δίχτυ, 
όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.  
 

x xE(x)

ακτή

α) Να αποδείξετε ότι το εµβαδόν Ε(x) της θαλάσσιας  
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

περιοχής που θα χρησιµοποιηθεί δίνεται από τον 
τύπο  

Ε(x) = -2x2 + 600x 

(υποθέτουµε ότι 0 < x < 300). 

Μονάδες 6 
 
β) Να υπολογίσετε την τιµή του x έτσι ώστε το 

εµβαδόν Ε(x) της περιοχής να γίνει µέγιστο. 
 Μονάδες 14 

 
γ) Να υπολογίσετε τη µέγιστη τιµή του εµβαδού. 

Μονάδες 5 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

Γ΄ ΤΑΞΗ 
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)  

 
 

ΘΕΜΑ 1ο 

Α. α. Στην επόµενη  ερώτηση να γράψετε τον αριθµό 
της (1.Α.α) και, δίπλα ακριβώς, το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

   Ο συντελεστής διεύθυνσης λ µιας ευθείας που 
διέρχεται από τα σηµεία Α (x 1 ,  y 1 )  και 
B(x 2 ,  y 2 ) ,  µε  x 1≠x 2  είναι: 

   Α.  
yy
xxλ 

12

12
−
−

=     Β.  
yy
xxλ 

12

21
−
−

=   

   Γ.  
xx
yyλ 

12

12
−
−

=     ∆.  
xx
yyλ 

12

21
−
−

=   

   Ε. 
1

2

1

2
x
x 

y
yλ −=     

               Μονάδες 4,5 

β. Να γράψετε την εξίσωση της ευθείας που 
περνάει από το σηµείο Α(x0, y0) και έχει 
συντελεστή διεύθυνσης λ. 

               Μονάδες 4 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

γ. Έστω οι ευθείες ε1 και ε2 µε συντελεστές 
διεύθυνσης λ1 και λ2 αντίστοιχα . Αναφέρετε  ποια 
είναι η σχέση που πρέπει να ισχύει µεταξύ των λ1, 
λ2 όταν ε 1 / / ε 2  και ποια όταν ε 1 ⊥ ε 2  .  

               Μονάδες 4 
Β. Μια ευθεία ε περνάει από τα σηµεία Α ( -1 ,  2)  και 

Β (3 ,  5) .  

 α. Να υπολογίσετε το συντελεστή διεύθυνσης της 
ευθείας ε. 

               Μονάδες 3,5 

β. Να  δείξετε  ότι  η  εξίσωση  της  ευθείας  ε  είναι : 

          
4
11x

4
3y +=  

               Μονάδες 3 

γ. Ποια από τις παρακάτω ευθείες είναι 
παράλληλη προς την ευθεία ε και ποια είναι 
κάθετη στην ε; 

     15x
4
3y:ε 1 +−=    105x

3
4y:ε 2 +=   

     1x
3
4y:ε 3 +−=    x

4
3y:ε 4 =     

4
3y:ε 5 =   

               Μονάδες 6 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

∆ίνονται τα σηµεία Α ( -4 ,  3)  και Β (4 ,  -3) .  Να  βρείτε :  

α. Την απόσταση (ΑΒ) των σηµείων Α και Β. 

               Μονάδες 6 

β. Τις συντεταγµένες του µέσου του ευθυγράµµου τµήµατος 
ΑΒ. 

               Μονάδες 6 

γ. Την εξίσωση του κύκλου µε διάµετρο το 
ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ. 

               Μονάδες 7 

δ. Την εφαπτοµένη του κύκλου αυτού στο σηµείο Α.  
               Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ 3ο 

∆ίνονται τα διανύσµατα )3,3(α =  και ( ).1,1λβ −=   
α. Να βρείτε το λ έτσι ώστε το εσωτερικό γινόµενο 

των διανυσµάτων α  και β  να είναι ίσο µε . 6−
              Μονάδες 12,5 

β. Να βρείτε το λ έτσι ώστε τα διανύσµατα  και α β   
να είναι κάθετα. 

              Μονάδες 12,5 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Η αρχή Ο(0, 0) ενός συστήµατος συντεταγµένων 
παριστάνει ένα σταθµό εκποµπής σηµάτων, ενώ τα 
σηµεία Α (3 ,  2)  και Β (5 ,  1)  παριστάνουν τις θέσεις 
δύο πλοίων. Η θέση ενός τρίτου πλοίου παριστάνεται  
από το σηµείο Γ για το οποίο ισχύει : 

→→
−=

→
ΟΒΟΑ2ΟΓ  

α. Να βρείτε τις συντεταγµένες του σηµείου Γ. 
               Μονάδες 13 

β. Αν η εµβέλεια του σταθµού εκποµπής (µέγιστη απόσταση 
στην οποία µπορεί να φτάσει το σήµα) είναι 5 µονάδες, 
να βρείτε µε ποια από τα τρία πλοία µπορεί να 
επικοινωνήσει ο σταθµός. 

               Μονάδες 12 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

∆ΕΥΤΕΡΑ  11 ΙΟΥΝΙΟΥ  2001 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4)  

ΘΕΜΑ 1ο 

Α. α) Στη Στήλη Ι του παρακάτω πίνακα δίνονται 
συναρτήσεις f(x) και στη Στήλη ΙΙ οι 
παράγωγοί τους f΄(x). Να γράψετε τα γράµµατα 
της Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράµµα τον 
αριθµό της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση . 

Στήλη Ι 
Συνάρτηση f(x) 

Στήλη ΙΙ 
Παράγωγος f΄(x) 

  A.   x 

  Β.  x ,  x > 0  

  Γ.   x
ρ
,  x > 0  και ρ ρητός 

  ∆.   ηµx 

  Ε.    συνx  

 1.   -ηµx 

 2.   x
ρ-1 

 3.   συνx 

 4.   1 

 5.  x2   

 6.   ρ  x
ρ-1 

 7.  
x2

1
 

 8.   ηµx 

    Μονάδες 5  



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

 β) ∆ίνονται οι παραγωγίσιµες συναρτήσεις f(x) και 
g(x) στο R .  Να γράψετε στο τετράδιό σας τις 
παραγώγους των παρακάτω συναρτήσεων : 

    f(x) + g(x),  
)x(g
)x(f

 µε g(x) ≠ 0,   f(g(x)). 

Μονάδες 7,5 
 

B. Να βρείτε τις παραγώγους των συναρτήσεων : 

 α)   f1(x) = x
3
 + ηµx + 3 συνx 

 β)   f2(x) = (x - 1)
2
  

 γ)  
1x

x)x(f 23
+

=   

 δ)  3x)x(f 2
4 +=   

 ε)   f5(x) = συν(2x+3) Μονάδες 12,5 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

H εξέταση 10 µαθητών στο µάθηµα της Στατιστικής 
έδωσε τους εξής βαθµούς: 

11 3 7 5 16 14 11 10 11 12 

 
Να βρείτε: 

 

α) τη διάµεσο, 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

β) τη µέση τιµή, 

γ) την επικρατούσα τιµή, 

δ) το εύρος  και 

ε) τη διακύµανση  

της παραπάνω βαθµολογίας. 

Μονάδες 25 
ΘΕΜΑ 3o 

∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας κατανοµής συχνοτήτων 
της µεταβλητής Χ: 

Κλάσεις 
 
 

[  -  ) 

Κεντρικές 
τιµές  

 
xi

Συχνότητα 
 
 
νi

Σχετική 
Συχνότητα 

  
fi

Αθροιστική 
Σχετική 

Συχνότητα  
Fi% 

1 - 5    20 

5 - 9    50 

9 - 13    85 

13 - 17    95 

17 - 21  2   

Σύνολο   1  

Να γράψετε στο τετράδιό σας συµπληρωµένο τον 
πίνακα . 

Μονάδες 25 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

∆ίνεται η συνάρτηση f(x) = x
3
 + 5x +6 ,   x∈R . 

α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση  f  δεν έχει 
ακρότατα. 

Μονάδες 10 
β) Να βρείτε σε ποιο σηµείο της γραφικής 

παράστασης της συνάρτησης   f   η εφαπτοµένη έχει 
τον ελάχιστο συντελεστή διεύθυνσης. 

Μονάδες 5 

γ) Να βρείτε το  
1x

6x5xlim
3

1x +
++

−→
   

Μονάδες 10 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ  2001 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΡΕΙΣ (3)  
 

ΘΕΜΑ 1ο 
Α. α) Αν z1 = ρ1 (συν  θ1 + i ηµθ1) και z2 = ρ2 (συν  θ2 + i ηµθ2) 

είναι δύο µιγαδικοί αριθµοί σε τριγωνοµετρική 
µορφή, να αποδείξετε ότι: 

z1·  z2 = ρ1 ρ2 [συν  (θ1+θ2)+i ηµ (θ1+θ2)] 
Μονάδες 6,5 

 β) Αν  z = α  + β  i µε α, β ∈ R, είναι ένας µιγαδικός 
αριθµός, να γράψετε στο τετράδιό σας τα 
γράµµατα της Στήλης Ι του επόµενου πίνακα, και 
δίπλα σε κάθε γράµµα τον αριθµό της Στήλης ΙΙ 
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

  A.   Re(z) 

  Β.   Im(z)  

  Γ.   -z 

  ∆.     z   

  Ε.   z   

  ΣΤ.   z z ⋅   

1.   -α - βi 

2.   α - βi 

3.   α + β 

4.   α 

5.     βα 22 +   

6.   α2 + β2

7.   β 

 Μονάδες 6 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Β. ∆ίνονται οι µιγαδικοί αριθµοί  z1 = 1 + i  και z2 = i . 

 α) Να γράψετε τους z1 και z2   σε τριγωνοµετρική 
µορφή.  Μονάδες 8

 

 β) Να βρείτε την τριγωνοµετρική µορφή του 
γινοµένου  z1·  z2 . Μονάδες 4,5

 

ΘΕΜΑ 2ο 

∆ίνεται η συνάρτηση f(x) = x2 - 4x + 3,  x ∈ R . 

α) Να βρείτε τα σηµεία τοµής της γραφικής 
παράστασης της f µε τους άξονες x΄x και y΄y. 

Μονάδες 7 

β) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης της 
γραφικής παράστασης της f στο σηµείο Α  (3, f(3)) . 

Μονάδες 9 

γ) Να βρείτε τα διαστήµατα µονοτονίας της 
συνάρτησης f. Μονάδες 9

 

ΘΕΜΑ 3ο 
∆ίνεται η συνάρτηση f: R→R, για την οποία ισχύει 

2 - x4 ≤ f(x) ≤ 2 + x4,  για κάθε x ∈ R . 
Να αποδείξετε ότι:  
α) f(0) = 2 Μονάδες 6 

β) H συνάρτηση f είναι συνεχής στο σηµείο x0 = 0 . 
Μονάδες 9 

γ) Η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο σηµείο 
x0 = 0 . Μονάδες 10 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Ένα τουριστικό λεωφορείο έχει να διανύσει απόσταση 
625  km µε σταθερή ταχύτητα   x  km  την ώρα. Σύµφωνα µε 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας το µέγιστο όριο ταχύτητας 
είναι 90  km  την ώρα. Τα καύσιµα κοστίζουν 160 δραχµές το 

λίτρο, η ωριαία κατανάλωση είναι  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

200
x5,5

2
 λίτρα 

και η αµοιβή του οδηγού είναι 2000  δραχµές την ώρα. 
α) Να αποδείξετε ότι το συνολικό κόστος  Κ (x)  της 

διαδροµής είναι: 

 ,x500
x

1800000)x(K +=  0 < x ≤ 90 . 

Μονάδες 12 

β) Να βρείτε την ταχύτητα του λεωφορείου για την οποία το 
κόστος της διαδροµής γίνεται ελάχιστο. Μονάδες 13 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ  

∆ΕΥΤΕΡΑ  28 ΜΑΪΟΥ  2001 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ - ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΛΓΕΒΡΑ   
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4)  

 
ΘΕΜΑ 1ο 
Α. α)  Να αποδείξετε ότι: ηµ2α = 2 ηµα συνα 

Μονάδες 4,5  

 β)  Στον παρακάτω πίνακα, κάθε τριγωνοµετρικός 
αριθµός της Στήλης Ι είναι ίσος µε µια µόνο 
παράσταση της Στήλης ΙΙ. 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 
Α.  εφ(α+β) 

Β.  συν2α  

Γ. συν(α-β)  

∆. ηµ(α+β) 

1.   2 συν2α-1 

2.   2 ηµ2α-1 

3.   συνα  συνβ+ηµα  ηµβ 

4.   2 συνα 

5.  
εφβεφα1
εφβεφα

−
+

  

6.  ηµα  συνβ+συνα  ηµβ 

 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της 
Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράµµα τον αριθµό της 
Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 

Μονάδες 8  
Β. Να υπολογίσετε την τιµή των παραστάσεων : 

α)   
25εφ20εφ1

25εφ20εφ
°°−
°+°

 Μονάδες 3  

β)  ηµ15° συν15° Μονάδες 3,5 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

γ)  συν55° συν10°+ηµ55° ηµ10°            Μονάδες 3 

δ) 2συν215°-1                                     Μονάδες 3 

ΘΕΜΑ 2ο 

∆ίνεται το πολυώνυµο F(x) = x3 - x2 + 3x - 3 

α) Να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης του F(x) µε το 
x-2 .   

Μονάδες 8 

β) Να βρείτε το πηλίκο της διαίρεσης του F(x) µε το  
x-1 .  Μονάδες 8 

γ) Να λύσετε την εξίσωση : 
F(x)=0 

Μονάδες 9 

ΘΕΜΑ 3ο 

∆ίνονται οι αριθµοί 1, ηµx+1, ηµx+3, όπου x πραγµα-
τικός αριθµός. 

α) Να αποδείξετε ότι οι αριθµοί αυτοί, µε την σειρά 
που δίνονται, δεν µπορεί να είναι διαδοχικοί όροι 
αριθµητικής προόδου. Μονάδες 8 

β) Αν 0≤x≤π  και οι αριθµοί 1, ηµx+1, ηµx+3, µε τη 
σειρά που δίνονται, είναι διαδοχικοί όροι 
γεωµετρικής προόδου, τότε: 

i) Να αποδείξετε ότι  
2
πx  =  . Μονάδες 12 

ii) Να βρείτε το λόγο λ της γεωµετρικής προόδου. 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ 4ο 
 Ο κατασκευαστής µιας πολυκατοικίας 12 ορόφων 
µε πυλωτή, καθόρισε ως τιµή πώλησης του πρώτου 
ορόφου 400.000 δρχ. το τετραγωνικό µέτρο και για 
κάθε επόµενο όροφο 10.000 δρχ. το τετραγωνικό µέτρο 
ακριβότερα από τον προηγούµενό του όροφο. 

α) Πόσο πωλείται το διαµέρισµα ανά τετραγωνικό 
µέτρο στο δέκατο όροφο; Μονάδες 7  

β) Πόσο πωλείται ένα διαµέρισµα 82 τετραγωνικών 
µέτρων στο δωδέκατο όροφο; Μονάδες 8  

γ) Αν ο κάθε όροφος έχει 200 τετραγωνικά µέτρα, 
πόσα χρήµατα θα εισπράξει ο κατασκευαστής από 
την πώληση όλων των διαµερισµάτων; 

Μονάδες 10 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2001 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
ΘΕΜΑ 1ο 

Α. Στο παρακάτω σχήµα το Α∆ είναι ύψος του οξυγώνιου 
τριγώνου ΑΒΓ   (ΑΒ<ΑΓ). 

Α

Β Γ∆

Για καθεµία από τις παρακάτω ισότητες να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθµό της και, ακριβώς δίπλα, την 
ένδειξη (Σ),  αν είναι σωστή ή (Λ), αν είναι 
λανθασµένη . 

 1. ΑΓ2 = ΑΒ2 + ΒΓ2 + 2ΒΓ ⋅ Β∆ 

 2. ΑΒ2 = ΑΓ2 + ΒΓ2 - 2ΒΓ ⋅ ∆Γ 

 3. ΑΒ2 = ΑΓ2 + ΒΓ2

 4. ΑΒ2 = Α∆2 + Β∆2  

 5. ΒΓ2  = ΑΒ2 + ΑΓ2 + 2ΒΓ ⋅ ∆Γ 
     Μονάδες 12,5 

 

Β. Στο τρίγωνο ΑΒΓ του παραπάνω σχήµατος έχουµε 
ΑΒ = 5,      ΑΓ = 7  και    ΒΓ = 6 . 

 Να υπολογίσετε : 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

 α. Το µήκος του τµήµατος ∆Γ . 
     Μονάδες 6,5 

 

 β.  Το µήκος του ύψους Α∆ . 
     Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ 2ο Α

∆

Β

Γ

Στο τετράγωνο ΑΒΓ∆ του διπλανού 
σχήµατος µε διαγώνιο Β∆ = 22  οι 
πλευρές ΒΓ, Α∆ είναι διάµετροι των δύο 
εφαπτόµενων ηµικυκλίων . 

 

Να υπολογίσετε : 

 

α. Την πλευρά του τετραγώνου. 

Μονάδες 5 
β. Το εµβαδόν του τετραγώνου. 

     Μονάδες 5 
γ. Το εµβαδόν του γραµµοσκιασµένου χωρίου . 

     Μονάδες 15 
 

Α

Β

Ο

Γ

∆

Σ

ΘΕΜΑ 3ο 

Για τον κύκλο κέντρου Ο του  διπλανού 
σχήµατος δίνονται: 
ΣΓ = 2 ,    ΣΒ = 1 ,     Σ∆ = 4,5 

 

Να υπολογίσετε : 

α. Το µήκος του τµήµατος ΣΑ . 

   Μονάδες 10 
β. Το µήκος του τµήµατος ΟΣ . 

    Μονάδες 15 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Στο παρακάτω ηµικύκλιο κέντρου Ο και ακτίνας R = 10 το 

µήκος του τόξου ΑΒ ισούται µε 
3
π20

. 

Γ

Β
∆

ΟR RΑ
 

α. Να αποδείξετε ότι η γωνία ΑΟΒ = 120ο . 
   Μονάδες 8 

 
β. Να υπολογίσετε το µήκος των χορδών ΒΓ και ΑΒ. 

     Μονάδες 8 
 

γ. Να υπολογίσετε το εµβαδό του γραµµοσκιασµένου 
κυκλικού τµήµατος ΒΓ∆Β . 

    Μονάδες 9 
 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  (ηµεροµηνία , 
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα δεν θα τα αντι-
γράψετε στο τετράδιο .  

2. 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 .  
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

5. ∆ιάρκεια  εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 
φωτοαντιγράφων .  

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των 
φωτοαντιγράφων .  

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ  2001 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  - ΚΛΑ∆ΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ  
 

ΘΕΜΑ 1ο 
Α. Στο παρακάτω σχήµα το Α∆ είναι ύψος του 

ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ µε  .90Â =

Β
∆

Α Γ
 Για καθεµιά από τις παρακάτω ισότητες να 

γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της και, 
ακριβώς δίπλα, την ένδειξη  (Σ) αν η ισότητα είναι 
σωστή ή (Λ) αν αυτή είναι λανθασµένη. 

1.  ΑΒ2 + ΑΓ2  =  ΒΓ2

2.  Α∆2  =  ΑΓ2 + Γ∆2

3.  ΑΓ2  =  Γ∆ ⋅ ΒΓ 

4.  Α∆2  =  Β∆ ⋅ ∆Γ 

5.  ΑΒ ⋅ ΑΓ  =  Α∆ ⋅ ∆Γ 
     Μονάδες 12,5 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Β. Στο ορθογώνιο παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ είναι 
Α∆ = 6,  ΑΒ = 8 . 

∆ Γ 

Β Α 

Ε 

α. Να υπολογίσετε τη διαγώνιο Β∆. 
     Μονάδες 6 

β. Να υπολογίσετε την προβολή ΒΕ της πλευράς 
ΑΒ πάνω στη διαγώνιο Β∆. 

Μονάδες 6,5 
ΘΕΜΑ 2ο 

∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ και σηµείο Μ της 
πλευράς ΑΒ. 

Α Β 

Γ ∆ 

Μ 

α. Να αποδείξετε ότι ισχύει: 

ΕΜ∆Γ  =  ΕΑΜ∆ + ΕΒΜΓ  

     Μονάδες 15 

β. Να βρείτε το εµβαδό του παραλληλογράµµου 
ΑΒΓ∆, όταν  ΕΜ∆Γ = 8 . 

     Μονάδες 10 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Στο παρακάτω σχήµα δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ 
πλευράς  3 10  εγγεγραµµένο σε κύκλο κέντρου Ο 
και ακτίνας R. 

A

B Γ

Ο

R 

α. Να υπολογίσετε την ακτίνα R του κύκλου. 

     Μονάδες 10 

β. Να υπολογίσετε το µήκος του τόξου .ΑΓΒ  

     Μονάδες 10 

γ. Να υπολογίσετε το µήκος της πλευράς του 
κανονικού εξαγώνου που εγγράφεται στον κύκλο. 

     Μονάδες 5 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

A Z I B

∆ Θ Η Γ

x

125

30

5

20

y

Στο οικόπεδο ΑΒΓ∆ σχήµατος ορθογωνίου 
παραλληλογράµµου χαράχθηκε δρόµος ΘΖΙΗ 
σχήµατος (πλαγίου) παραλληλογράµµου, ο οποίος 
χωρίζει το οικόπεδο σε δύο τεµάχια ΑΖΘ∆ και ΙΒΓΗ 
έτσι ώστε το τεµάχιο ΑΖΘ∆ να έχει εµβαδό διπλάσιο 
από το εµβαδό του ΙΒΓΗ, δηλαδή ΕΑΖΘ∆=2ΕΙΒΓΗ. 

 ∆ίνονται : Α∆ = 30,  ∆Γ = 125,  ΘΗ = 5,  ΗΓ = 20. 

α. Να υπολογίσετε το εµβαδό του δρόµου ΘΖΙΗ .  

     Μονάδες 8 

β. Να υπολογίσετε το µήκος x του τµήµατος ΑΖ . 
     Μονάδες 8 

γ. Να υπολογίσετε το πλάτος y του δρόµου. 

     Μονάδες 9 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4)  

ΘΕΜΑ 1ο 
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα 

γράµµατα της Στήλης Ι του παρακάτω 
πίνακα και δίπλα σε κάθε γράµµα τον 
αριθµό της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί 
στη σωστή απάντηση. 

Στήλη Ι 
Εξισώσεις γραµµών 

Στήλη ΙΙ 
Περιγραφές εξισώσεων 

γραµµών 

Α. 

Β. 

Γ.
 x·x1 + y·y1 = ρ
2 

1.Εξίσωση εφαπτοµένης
2.Εξίσωση κύκλου µε κ
3.Εξίσωση κύκλου µε κ
4.Εξίσωση ευθείας που

5. Εξίσωση παραβολ

Μονάδες 12,5  



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Β. 
 1. ∆ίνεται η εξίσωση του κύκλου: 

(x-3)2 + (y-10)2 = 64 

α) Να βρείτε το κέντρο του κύκλου 
και την ακτίνα του. Μονάδες 6 

β) Να δείξετε ότι το σηµείο 
Α(11 , 10) ανήκει στον κύκλο.Μονάδες 3 

2. Να βρείτε την εξίσωση της 
εφαπτοµένης στο σηµείο Β(2 , 2) του 
κύκλου  x2 +y2  =  8. 

Μονάδες 3,5  

ΘΕΜΑ 2ο 

∆ίνονται τα διανύσµατα  ( ) ( )1,2β,2λ,1α =+=  
και 
 ( ).7,0γ=   
Να βρείτε την τιµή του λ για την οποία 
είναι: 

1)  βα⊥   Μονάδες 9 

2)  β//α   Μονάδες 9 

3)  γβα2 =−   Μονάδες 7 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

∆ίνονται τα σηµεία Ο(0 , 0) , Α(0 , 12)  
και Β(6 , 8) . 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Να βρείτε: 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

α) τις συντεταγµένες των µέσων Κ και Λ 
των τµηµάτων ΑΟ και ΑΒ αντίστοιχα,Μονάδες 8

β) το µέτρο 
→
ΛK  του διανύσµατος ,ΛK

→
   

 Μονάδες 8 

γ) την εξίσωση της ευθείας ε που 
διέρχεται από το Α και είναι παράλληλη 

προς το διάνυσµα 
→

.OB   
 Μονάδες 9 

ΘΕΜΑ 4ο 
∆ίνονται οι ευθείες: 

ε1: y = x + 5   ,   ε2: y = 10 . 

Έστω Α το σηµείο τοµής των ευθειών 
ε1 και ε2. Θεωρούµε τα σηµεία Β (6 , 11) 
και ∆ (10 , 10) τα οποία ανήκουν στις 
ευθείες ε1 και ε2 αντίστοιχα. 

Να βρείτε: 

α) ένα σηµείο Γ (x , 10) της ευθείας ε2 

έτσι ώστε να ισχύει  ,0ΒΓΒΑ =⋅
→→

 Μονάδες 7  

β) τη γωνία των διανυσµάτων ,Α∆καιΑΒ
→→

   
Μονάδες 8  

γ) την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται 
από το σηµείο  ∆(10 , 10) και είναι 
κάθετη προς την ευθεία ε1 . 

Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 



ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα 

θέµατα  δεν  θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο. 

2. 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. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα. 

4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 

αποδεκτή. 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων. 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων. 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ  
ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚA   
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΤΡΕΙΣ (3) 

 

ΘΕΜΑ  1ο 
∆ίνονται  οι πίνακες :  
 

Α =  ,   Β = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
11   
21– 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
1  2–
1–2  

 

 
α. Να υπολογίσετε τον πίνακα  3Α - 4Β .  

Μονάδες 5 
 
β. Να υπολογίσετε τον πίνακα  Χ έτσι ώστε να ισχύει :  

2Α + Χ = 3Β 
Μονάδες 10 

 
γ. Να υπολογίσετε τον πίνακα  Α2 + 2Β2 . 

Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ  2ο 
Να παραγωγίσετε  τις παρακάτω  συναρτήσεις : 
 
α. f : R → R µε f(x) = 3x3 + 4x2 − 5x.    

            Mονάδες  5 
 
β. f : R → R µε f(x) = (x2 – 1) (x + 1).     

             Mονάδες  8 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

 

γ. f : R −  →  R µε  f(x) = }{1 
1–x
1  x2 +

 .    

          Μονάδες 12 
 

 
ΘΕΜΑ  3ο 
∆ίνεται η συνάρτηση f : R → R µε f(x) = 3x2 – 6x + 1. 

α. Να την εξετάσετε  ως προς την µονοτονία .  

Μονάδες 12 

β. Να βρείτε σε ποιο σηµείο η συνάρτηση παρουσιάζει 
τοπικό  ακρότατο και να το υπολογίσετε .  

Μονάδες 13 

ΘΕΜΑ  4ο 

Εξετάσαµε 20 οικογένειες  ως προς τον αριθµό των παιδιών 
που έχουν .   Τα αποτελέσµατα φαίνονται  στον παρακάτω 
πίνακα :  

Αριθµός παιδιών  (xi) Οικογένειες  (vi) 

0 3 

1 5 

2 8 

3 3 

4 1 

ΣΥΝΟΛΟ 20 

α. Να βρείτε την επικρατούσα  τιµή .  

Μονάδες 5 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

β. Να βρείτε τη µέση τιµή .  

Μονάδες 10 

γ. Να κατασκευάσετε τον πίνακα αθροιστικών συχνοτήτων και να 
βρείτε πόσες οικογένειες έχουν λιγότερα από τρία παιδιά. 

Μονάδες 10  
 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για τους εξεταζόµενους) 
 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην 
τα αντιγράψετε  στο τετράδιο .  

2. 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 .  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 

αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

∆ΕΥΤΕΡΑ  20 ΜΑΙΟΥ  2002 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  

 

ΘΕΜΑ 1ο 

α) Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της ταυτοτικής 
συνάρτησης f(x)=x είναι f΄ (x)=1. 

 Μονάδες 9 

β) Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της και, 
ακριβώς δίπλα, την ένδειξη (Σ), αν η πρόταση είναι 
σωστή, ή (Λ), αν αυτή είναι λανθασµένη, 
θεωρώντας ότι υπάρχουν οι f΄(x) και g΄(x). 

1.  [ ] )x(g)x(f)x(g)x(f ΄΄΄ +=+

2. (ηµx)΄ = συνx 

3.  [ ] )x(g)x(f)x(g)x(f ΄΄΄ ⋅=⋅

4. 
[ ]2)x(g

(x)g)x(f)x(g)x(f
)x(g
)x(f ΄΄΄ ⋅+⋅

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡  ,    g(x) ≠ 0 

5. ( )
x2
1x ΄ =  ,       x>0 

6.  [ ] )x(fc)x(fc ΄΄ ⋅=⋅

7.  ( ) xηµ΄xσυν =

8.  ,   ρ  ρητός, x>0 ( ) 1ρx΄ρx −=

 Μονάδες 16 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

  
ΘΕΜΑ 2ο  

∆ίνεται η συνάρτηση  f(x) = 
2x
10x3x2

−
−+  

  

α) Να βρείτε το πεδίο ορισµού της συνάρτησης f(x). 

 Μονάδες 5 

β) Να βρείτε τα :    ,     )x(flim
1x→

)x(flim
2x→

 Μονάδες 12  

γ) Να δείξετε ότι η συνάρτηση f(x) είναι γνησίως 
αύξουσα στο (2,+∞). 

 Μονάδες 8  

 

ΘΕΜΑ 3o 

Τα αποτελέσµατα των εκλογών σε ένα εκλογικό τµήµα 
δίνονται από τον παρακάτω (ελιπή) πίνακα : 

Κόµµα 
 
 

xi

Συχνότητα 
 
 
νi

Σχετική 
Συχνότητα 

 
fi 

Α  0,15 

Β 150 0,30 

Γ  0,35 

∆   

Σύνολο   

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

α) Να βρείτε πόσοι εκλογείς ψήφισαν στο τµήµα αυτό. 

 Μονάδες 10 

β) Να βρείτε πόσες ψήφους πήρε κάθε κόµµα σε αυτό 
το εκλογικό τµήµα. 

 Μονάδες 10 

γ) Να σχεδιάσετε το ραβδόγραµµα των σχετικών 
συχνοτήτων. 

 Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
Μια εταιρεία απασχολεί 20 εργαζόµενους εκ των 
οποίων οι 10 εργάζονται στο τµήµα Α και οι 10 στο 
τµήµα Β. 
Η µέση τιµή των µηνιαίων µισθών του τµήµατος Α 
είναι 720 ευρώ και ο µεγαλύτερος µισθός του τµήµατος 
είναι 900 ευρώ. 
Οι µισθοί των εργαζοµένων στο τµήµα Β είναι : 
950, 900, 1060, 980, 920, 945, 975, 930, 900, 940. 
Να βρείτε : 

α) Το άθροισµα των µηνιαίων µισθών του τµήµατος Α. 
 Μονάδες 6 

β) Τη µέση τιµή, το εύρος και την επικρατούσα τιµή 
των µισθών του τµήµατος Β. 

 Μονάδες 9 
γ) Τη µέση τιµή και τη διάµεσο των µισθών όλων των 

εργαζοµένων στην επιχείρηση . 

 Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) 

ΘΕΜΑ 1ο 

Α. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιµες στο xo, 
να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f+g είναι 
παραγωγίσιµη στο xo και ισχύει: 

(f+g)΄ (xo) = f΄ (xo)+g΄ (xo) 
Μονάδες 9 

Β. Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της και, 
ακριβώς δίπλα, την ένδειξη Σ, αν η πρόταση είναι 
σωστή, ή Λ, αν αυτή είναι λανθασµένη. 
1. Αν µία συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη σ' ένα 

σηµείο xo , τότε είναι και συνεχής στο σηµείο 
αυτό. 

Μονάδες 2
 

2. Αν µία συνάρτηση f είναι συνεχής σ' ένα σηµείο 
xo , τότε είναι και παραγωγίσιµη στο σηµείο 
αυτό. 

Μονάδες 2 
3. Αν µία συνάρτηση f είναι συνεχής σ' ένα 

διάστηµα ∆ και ισχύει f΄(x) = 0 σε κάθε εσωτερικό 
σηµείο x του ∆, τότε η f είναι γνησίως φθίνουσα 
στο ∆ . 

Μονάδες 2 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

4. Αν µία συνάρτηση f είναι συνεχής σ' ένα 
διάστηµα ∆ και ισχύει f΄(x) > 0 σε κάθε εσωτερικό 
σηµείο x του ∆, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα 
στο ∆ . 

Μονάδες 2 
5. Αν υπάρχουν τα όρια των συναρτήσεων f και g 

στο xo , τότε ισχύει : 

( ) )()()()( xglimxflimxgxflim
ooo xxxxxx →→→

+=+  

Μονάδες 2 
6. Αν υπάρχουν τα όρια των συναρτήσεων f και g 

στο xo , τότε ισχύει : 

( ) )()()()( xglimxflimxgxflim
ooo xxxxxx →→→

−=⋅  

Μονάδες 2 
7. Για κάθε µιγαδικό αριθµό iβαz +=  ισχύει : 

22 βαz +=  
Μονάδες 2 

8. Για το µιγαδικό αριθµό i ισχύει :   i4 = 1  . 

Μονάδες 2 

ΘΕΜΑ 2ο 

∆ίνονται οι µιγαδικοί αριθµοί z1 = -1+i , z2 = 3-4i 

α. Να υπολογίσετε το µιγαδικό αριθµό z1+5z2

Μονάδες 6 

β. Να υπολογίσετε το µιγαδικό αριθµό 
1

2
z
z

 

Μονάδες 6 
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

γ. Να αποδείξετε ότι το πρωτεύον όρισµα του 

µιγαδικού αριθµού z1 είναι : Αrg(z1) = 
4
π3

   

Μονάδες 6 

δ. Να υπολογίσετε το µιγαδικό αριθµό   . 8
1z

Μονάδες 7 

ΘΕΜΑ 3ο 

∆ίνεται η συνάρτηση f(x) = x3- 6x2+9x-2  . 

α. Να µελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη 
µονοτονία και τα τοπικά ακρότατα. 

Μονάδες 10 
β. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης της 

γραφικής παράστασης της f στο σηµείο ( ))( 11 f,A −−  . 

Μονάδες 5 
γ. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f(x) = 0 έχει ακριβώς 

µία ρίζα στο διάστηµα (0 , 1)  . 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ 4o  

∆ίνεται η συνάρτηση : 

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

≥+−

<
−
−

=

2xαν,kx

2xαν,2x
x4x

xf

2

3

)(  

όπου k∈ . Να βρείτε : 

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

α. το k, ώστε η συνάρτηση f να είναι συνεχής στο  
x0 = 2  , 

Μονάδες 7 
β. το όριο f(x)  , 

1x
lim
→

Μονάδες 5 
γ. το ρυθµό µεταβολής της f στο x0 = 4  και 

Μονάδες 5 
δ. την πλάγια ασύµπτωτη της γραφικής παράστασης 

της συνάρτησης  
3x
xfxg )(

)(
+

=   στο   ∞− . 

Μονάδες 8 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΝΙΑΙΟΥ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ  2002 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ : ΑΛΓΕΒΡΑ  
 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο 

Α. Να αποδείξετε ότι: συν2α = συν2α-ηµ2α. 

Μονάδες 10 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1, 2, 3 
των παρακάτω προτάσεων και δίπλα σε κάθε 
αριθµό να σηµειώσετε την ένδειξη (Σ), αν η 
αντίστοιχη πρόταση είναι σωστή, ή (Λ), αν η 
αντίστοιχη πρόταση είναι λανθασµένη. 
 

1. εφ(α+β) = 
εφαεφβ1

εφβεφα
−

+
 , 

όπου συνα≠0, συνβ≠0 και συν(α+β)≠0. 

2. ηµ2α = 2ηµα 
3. ηµ(α+β) = ηµασυνβ + συναηµβ 

Μονάδες 9 

Γ. Να γράψετε τους τύπους που δίνουν το σύνολο των 
λύσεων των παρακάτω βασικών τριγωνοµετρικών 
εξισώσεων :  

1. ηµx = α, όπου α = ηµθ 

2. συνx = α, όπου α = συνθ 

3. εφx = α, όπου α = εφθ 

Μονάδες 6 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 2ο  

Για τις οξείες γωνίες α, β δίνεται ότι 2
1εφα =  και 

3
1εφβ = . 

α) Να υπολογίσετε την  εφ(α-β). 
Μονάδες 9 

β) Να αποδείξετε ότι  εφ(α+β) = 1. 
Μονάδες 8 

γ) Να αποδείξετε ότι οι γωνίες 2α και 2β είναι 
συµπληρωµατικές . 

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ 3ο  

Οι αριθµοί  α1 = 2x+2 ,  α2 = 6x-2 και α3 = 5x+4 είναι οι 
τρεις πρώτοι όροι µιας αριθµητικής προόδου.  

α) Να αποδείξετε ότι x = 2. 

Μονάδες 5 

β) Να βρείτε τη διαφορά   ω   της προόδου. 

Μονάδες 5 

γ) Να υπολογίσετε τον πεντακοσιοστό όρο α500 της 
προόδου. 

Μονάδες 7 

δ) Να υπολογίσετε το άθροισµα S500  των πεντακοσίων 
πρώτων όρων της προόδου. 

Μονάδες 8 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 4ο 

∆ίνεται το πολυώνυµο: 

Ρ(x) = x3-(k+1)x2+(k-1)x+2,  k∈R, 

για το οποίο ισχύει ότι Ρ(2) = 0. 

α) Να αποδείξετε ότι  k=2. 

Μονάδες 8 

β) Να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης του Ρ(x) 
µε το πολυώνυµο x+3. 

Μονάδες 8 

γ) Να λύσετε την εξίσωση  

Ρ(x) = x-2 
Μονάδες 9 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗ 
  

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ     

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ    
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2002ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2002ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2002ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2002    
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ     

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ    
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)     

    

ΘΕΜΑ 1οΘΕΜΑ 1οΘΕΜΑ 1οΘΕΜΑ 1ο    
Α.Α.Α.Α. Mε το 2α

r συμβολίζουμε το εσωτερικό γινόμενο 
αα
rr
⋅ και με το α

r συμβολίζουμε το μέτρο του 

διανύσματος αr . 
 Να αποδείξετε ότι:  

22 αα
rr

=  

Μονάδες 10  
    
Β.Β.Β.Β.    Στις επόμενες προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό 

σας τον αριθμό τους (Β.1, Β.2, Β.3)(Β.1, Β.2, Β.3)(Β.1, Β.2, Β.3)(Β.1, Β.2, Β.3) και, δίπλα 
ακριβώς, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 
1.1.1.1.    Αν για τα διανύσματα β,α

rr  του καρτεσιανού 
επιπέδου είναι ,β//α

rr τότε ισχύει: 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗ 
  

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

α)α)α)α) ( ) 2β,αdet =
rr   

β)β)β)β)    ( ) 0β,αdet =
rr     

γ)γ)γ)γ) ( ) 1β,αdet −=
rr   

δ)δ)δ)δ)    ( ) 0β,αdet ≠
rr     

 Μονάδες 5 

2.2.2.2.    Αν για τα μη μηδενικά διανύσματα β,α
rr  του 

καρτεσιανού επιπέδου είναι βα
rr

⊥  , τότε ισχύει: 

α)α)α)α) 0βα ≠⋅
rr   

β)β)β)β)    1βα −=⋅
rr     

γ)γ)γ)γ) 0βα =⋅
rr  

δ)δ)δ)δ)    2βα =⋅
rr     

Μονάδες 5 
 

3.3.3.3.    Η εξίσωση του κύκλου C με κέντρο την αρχή  
Ο(0,0) ενός ορθοκανονικού συστήματος 
συντεταγμένων Οxy του επιπέδου και ακτίνα ρ 
είναι: 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗ 
  

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

α)α)α)α) (x-1)2 + y2 = ρ2  

β)β)β)β)    x2222 + (y-1)2 = ρ2    

γ)γ)γ)γ)     x2 + y2 = (ρ-1)2 

δ)δ)δ)δ) x2 + y2 = ρ2  
 Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ 2οΘΕΜΑ 2οΘΕΜΑ 2οΘΕΜΑ 2ο    

Δίνονται τα διανύσματα ( ) ( )7,5β,1,1α ==
rr  του 

καρτεσιανού επιπέδου.  

α)α)α)α)        Να βρείτε τα διανύσματα .α2β3δκαιβαγ
rrrrrr

−=+=         

Μονάδες 10 

β)β)β)β)    Να βρείτε την τιμή του πραγματικού αριθμού λ, για 
την οποία το διάνυσμα )6,λ(x −=

r είναι κάθετο στο 
διάνυσμα .βαγ

rrr
+=  

 Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗ 
  

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

γ)γ)γ)γ)    Να βρείτε το μέτρο του διανύσματος ,γ
2
1 r  όπου 

.βαγ
rrr

+=  

 Μονάδες 5 

    

ΘΕΜΑ 3οΘΕΜΑ 3οΘΕΜΑ 3οΘΕΜΑ 3ο    

Δίνονται οι κύκλοι C1 , C2  με εξισώσεις: 

C1: x2+y2-4x-2y+1=0 

C2: (x+2κ)2 + (y-λ)2 =25,   κ,λ ∈ ΙR 
 
α)α)α)α)    Να αποδείξετε ότι ο κύκλος C1 έχει κέντρο το 

σημείο Κ1 (2,1) και ακτίνα ρ1=2. 
 Μονάδες 10 

β)β)β)β)    Να βρείτε τις τιμές των κ και λ έτσι ώστε οι κύκλοι 
C1 και C2 να έχουν το ίδιο κέντρο. 

 Μονάδες 9 

γ)γ)γ)γ)    Να εξετάσετε, αν τα σημεία Α(4,1), Β(1,1) ανήκουν 
στον κύκλο C1.  



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗ 
  

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 Μονάδες 6 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ 4οΘΕΜΑ 4οΘΕΜΑ 4οΘΕΜΑ 4ο    
Στο ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων Οxy του 
παρακάτω σχήματος, δίνονται τα σημεία Α(4,0) και 
Β(0,4), η ευθεία ε που διέρχεται από τα σημεία Α και 
Β και η ευθεία δ που διέρχεται από την αρχή Ο των 
αξόνων και είναι κάθετη προς την ευθεία ε. 
 

O

Α(4,0)

x

δ
Μ

Β(0,4)
y

ε     
 



ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗ 
  

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

α)α)α)α)    Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της ευθείας ε είναι 
x+y=4. 

Μονάδες 5  

β)β)β)β) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας δ. 
Μονάδες 5  

γ)γ)γ)γ)    Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου τομής Μ 
των ευθειών δ και ε. 

Μονάδες 5 
 

δ)δ)δ)δ)    Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που έχει 
διάμετρο το ευθύγραμμο τμήμα ΟΜ. 

Μονάδες 10 
 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 

κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα  δεν  θα τα 

αντιγράψετε στο τετράδιο. 



ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗ 
  

 
ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 

φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν.   

 Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο 

και τα φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλαστο τετράδιό σας σε όλαστο τετράδιό σας σε όλαστο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 

4. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 

5. Διάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα μετά τη διανομή 

των φωτοαντιγράφων. 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑKΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑKΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑKΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ    

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

∆ΕΥΤΕΡΑ  3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ : ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ  

 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
Α. Η τιµή κάθε µεγέθους που αναφέρεται στη στήλη Ι 

του πίνακα που ακολουθεί, δίνεται µε έναν από 
τους τύπους που υπάρχουν στη στήλη ΙΙ. 

 
ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

Α. Εµβαδόν κυκλικού δίσκου 
ακτίνας R 
 

B. Μήκος κύκλου ακτίνας R 
 
Γ. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα µ° σε 

κύκλο ακτίνας R 
 
∆. Μήκος τόξου µ° σε κύκλο 

ακτίνας R 

1.  2πR
 
2.  πR2 

 
3.  R2

 

4. 
180
µRπ  

 

5. 
360
µRπ 2

 

 
6.  2πR3

 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της στήλης Ι 
και, ακριβώς δίπλα, τον αριθµό της στήλης ΙΙ που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 

Μονάδες 16 
 
 
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Β. Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της και, 
ακριβώς δίπλα, την ένδειξη Σ, αν η πρόταση είναι 
σωστή, ή Λ, αν αυτή είναι λανθασµένη. 

 
1) Το εµβαδόν τριγώνου ισούται µε το γινόµενο µιας 

πλευράς επί το αντίστοιχο ύψος. 

Μονάδες 1,5 
2) ∆ύο κανονικά πολύγωνα µε τον ίδιο αριθµό 

πλευρών είναι όµοια. 

Μονάδες 1,5 
3) Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις 

πλευρές του ίσες. 

Μονάδες 1,5 

4) Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ˆ 90ο⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
Α=  µε 

αντίστοιχα µήκη πλευρών α, β, γ ισχύει:  α2< β2+γ2

Μονάδες 1,5 
5) Η κεντρική γωνία ων ενός κανονικού ν-γώνου 

δίνεται από τον τύπο 
ν
360ων = . 

Μονάδες 1,5 
6) Το µήκος λ6 της πλευράς κανονικού εξαγώνου, 

εγγεγραµµένου σε κύκλο ακτίνας R, δίνεται από 
τον τύπο λ6=R. 

Μονάδες 1,5 
 
 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

 
ΘΕΜΑ 2ο 
∆ίνεται το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (του παρακάτω 
σχήµατος) µε κάθετες πλευρές ΑΒ=40, ΑΓ=30 και ότι 
Α∆ είναι το ύψος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα 

ΒΓ του τριγώνου. 
Να βρείτε : 
α. το εµβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ 

Μονάδες 6 
β. το µήκος του ύψους Α∆ 

Μονάδες 9 
γ. το µήκος της προβολής της πλευράς ΑΓ πάνω στην 

υποτείνουσα ΒΓ. 
Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 3ο 
Στο παρακάτω σχήµα δίνεται κύκλος κέντρου Ο και 
ακτίνας R=10. Το τµήµα ΑΒ µήκους 96 εφάπτεται στο 
σηµείο Β του κύκλου (Ο,R). Το τµήµα ΑΓ της 
τέµνουσας ΑΓ∆ έχει µήκος 6. 

 
 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Α. Να αποδείξετε ότι η Γ∆ είναι πλευρά κανονικού 
εξαγώνου εγγεγραµµένου στον κύκλο (Ο, R). 

Μονάδες 10 

Β. Στο κανονικό εξάγωνο µε πλευρά τη Γ∆ να βρείτε: 

α. Το απόστηµα α6

Μονάδες 5 

β. Το εµβαδόν Ε6

Μονάδες 5 

γ. Τη γωνία φ6

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 4ο 

Στο παρακάτω σχήµα δίνεται τετράγωνο ΑΒΓ∆, του 
οποίου το µήκος της διαγωνίου ΑΓ είναι 26 . Με 
κέντρο την κορυφή Α και ακτίνα ΑΒ γράφουµε τόξο 
κύκλου που τέµνει την ΑΓ στο σηµείο Ε. 

Να βρείτε : 

α. το εµβαδόν του τετραγώνου ΑΒΓ∆  
Μονάδες 5 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

β. το µήκος του τόξου ΒΕ  

Μονάδες 7 

γ. το εµβαδόν του κυκλικού τοµέα EΒΑ  και 
Μονάδες 7 

δ. το εµβαδόν του γραµµοσκιασµένου καµπυλογράµµου 
τριγώνου ΕΒΓ .  

Μονάδες 6 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  
Β΄ ΚΥΚΛΟΥ  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 
ΘΕΜΑ 1ο 

Α.  ∆ίνονται οι συναρτήσεις µε τύπους  : 
f1(x) = 2x3 + 5x2 + 7x+13  

f2(x) = (x – 1 ) (x2 – 3 x)  

f3(x) = x συνx  

f4(x) = 2 ηµx + ex 

Να βρείτε τις  πρώτες παραγώγους τους. 

Μονάδες 12 

B. Να βρείτε τη δεύτερη παράγωγο της συνάρτησης µε τύπο: 
2x 1f (x) , x 0
x
−

= ≠  

Μονάδες 13 

ΘΕΜΑ 2ο 

Να υπολογίσετε τα παρακάτω όρια : 

A. 
2

2x 3

x 9lim
x 3x→

−
−

 

Μονάδες 12 

B. 
x 9

x 3lim
x 9→

−
−

 

Μονάδες 13 

ΘΕΜΑ 3ο

∆ίνεται η συνάρτηση f : R R→  µε   f(x) = 2x2 – 4 x + 1821 

A)   Να εξετάσετε τη συνάρτηση ως προς τη µονοτονία. 

Μονάδες 13 

B)   Να εξετάσετε για ποιες τιµές του x, η f έχει ακρότατα. 

Μονάδες 6 

 



 
Γ) Για κάθε θέση ακρότατου x0 , να υπολογίσετε την τιµή της 

συνάρτησης. 

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Εξετάσαµε 50 αυτοκίνητα ως προς τον αριθµό των ατόµων που 

επέβαιναν  καθένα απ' αυτά.  

Προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσµατα : 

 

Αριθµός 
ατόµων 

xi 

Αριθµός 
αυτοκινήτων

vi 

Αθροιστική
Συχνότητα 

Ni 

Σχετική 
συχνότητα 

fi 

xi vi 

1 8    
2 15    
3 18    
4 5    
5 4    

Αθροίσµατα 50    
 

A. Να συµπληρώσετε τον παραπάνω πίνακα. 

Μονάδες 12 

B. Να βρείτε τη µέση τιµή   

Μονάδες 5 

Γ. Σε πόσα αυτοκίνητα επέβαιναν µέχρι και τρία άτοµα ; 

Μονάδες 8 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 



ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  
Β΄ ΚΥΚΛΟΥ  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 
ΘΕΜΑ 1ο 

Α.  ∆ίνονται οι συναρτήσεις µε τύπους  : 
f1(x) = 2x3 + 5x2 + 7x+13  

f2(x) = (x – 1 ) (x2 – 3 x)  

f3(x) = x συνx  

f4(x) = 2 ηµx + ex 

Να βρείτε τις  πρώτες παραγώγους τους. 

Μονάδες 12 

B. Να βρείτε τη δεύτερη παράγωγο της συνάρτησης µε τύπο: 
2x 1f (x) , x 0
x
−

= ≠  

Μονάδες 13 

ΘΕΜΑ 2ο 

Να υπολογίσετε τα παρακάτω όρια : 

A. 
2

2x 3

x 9lim
x 3x→

−
−

 

Μονάδες 12 

B. 
x 9

x 3lim
x 9→

−
−

 

Μονάδες 13 

ΘΕΜΑ 3ο

∆ίνεται η συνάρτηση f : R R→  µε   f(x) = 2x2 – 4 x + 1821 

A)   Να εξετάσετε τη συνάρτηση ως προς τη µονοτονία. 

Μονάδες 13 

B)   Να εξετάσετε για ποιες τιµές του x, η f έχει ακρότατα. 

Μονάδες 6 

 



 
Γ) Για κάθε θέση ακρότατου x0 , να υπολογίσετε την τιµή της 

συνάρτησης. 

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Εξετάσαµε 50 αυτοκίνητα ως προς τον αριθµό των ατόµων που 

επέβαιναν  καθένα απ' αυτά.  

Προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσµατα : 

 

Αριθµός 
ατόµων 

xi 

Αριθµός 
αυτοκινήτων

vi 

Αθροιστική
Συχνότητα 

Ni 

Σχετική 
συχνότητα 

fi 

xi vi 

1 8    
2 15    
3 18    
4 5    
5 4    

Αθροίσµατα 50    
 

A. Να συµπληρώσετε τον παραπάνω πίνακα. 

Μονάδες 12 

B. Να βρείτε τη µέση τιµή   

Μονάδες 5 

Γ. Σε πόσα αυτοκίνητα επέβαιναν µέχρι και τρία άτοµα ; 

Μονάδες 8 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2003 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: 
ΑΛΓΕΒΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ  (3) 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο 

Α. Να αποδείξετε ότι τρεις αριθµοί α, β, γ είναι διαδοχικοί 
όροι αριθµητικής προόδου, αν και µόνον αν ισχύει  

2
γα  β  +

=   . 

Μονάδες 10 

Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1, 2, 3, 4 
και 5 των παρακάτω προτάσεων και δίπλα σε κάθε 
αριθµό να σηµειώσετε την ένδειξη (Σ), αν η αντίστοιχη 
πρόταση είναι σωστή, ή (Λ), αν η αντίστοιχη πρόταση 
είναι λανθασµένη . 
 

1. συν2α = 2συν2α + 1   

2. ηµ(α–β) = ηµα συνβ – ηµβ συνα 

3.   
2

2α συν – 1  αηµ2 =  

4.   
αεφ– 1

2εφα  2α εφ 2=  , όπου συνα≠0 και συν2α≠0 

5. ηµ2α = 2ηµα συνα . 

Μονάδες 15 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 2ο 

Ο τέταρτος όρος µιας γεωµετρικής προόδου είναι 810 και ο 
πέµπτος όρος της είναι 2430. Να βρείτε : 

α) το λόγο λ της γεωµετρικής προόδου, 

Μονάδες 7 

β) τον πρώτο όρο της και 
Μονάδες 8 

γ) το άθροισµα S6 των έξι πρώτων όρων της προόδου. 
Μονάδες10 

ΘΕΜΑ 3ο 

Αν για τις οξείες γωνίες α, β ισχύει ότι   
2
2συνα  = και 

  
2
1ηµβ  = , τότε: 

α) να υπολογίσετε τους τριγωνοµετρικούς αριθµούς ηµ2α 
και συν2β , 

Μονάδες 10 

β) να υπολογίσετε το   συν(α–β)  και 

Μονάδες 5 

γ) να αποδείξετε ότι 
2
6 )β–α(ηµ)β–α(συν  =+   . 

Μονάδες 10 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 4ο 

∆ίνεται το πολυώνυµο  

Ρ(x) = x3-2x2+kx+1, 

όπου k πραγµατικός αριθµός . 

α) Για k=–3, να βρείτε το πηλίκο και το υπόλοιπο της 
διαίρεσης του πολυωνύµου P(x) µε το πολυώνυµο (x–3)  .  

Μονάδες 10 

β) Να βρείτε τις τιµές του k για τις οποίες το πολυώνυµο 
P(x) έχει µία τουλάχιστον ακέραια ρίζα .  

Μονάδες 10 

γ) Για k=0, να λύσετε την εξίσωση P(x) = 0 .  

Μονάδες 5 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΪΟΥ 2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

ΘΕΜΑ 1ο 

A) Έστω η συνάρτηση f(x)= x2. Να αποδείξετε ότι  

f΄(x) = 2x. 

 Μονάδες 10 

 

B) Ας υποθέσουµε ότι x1, x2, . . . , xk είναι οι τιµές µιας 
µεταβλητής X, που αφορά τα άτοµα ενός δείγµατος 
µεγέθους ν (όπου k ≤ ν),  νi  είναι η συχνότητα και fi 
είναι σχετική συχνότητα της τιµής xi, i = 1, 2, …, k. 

 Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε 
στο τετράδιό σας το γράµµα της και ακριβώς δίπλα την 
ένδειξη (Σ), αν η πρόταση είναι σωστή, ή (Λ), αν αυτή 
είναι λανθασµένη . 

α) Το άθροισµα όλων των σχετικών συχνοτήτων των 
τιµών της µεταβλητής Χ είναι ίσο µε 100. 

β) Η µέση τιµή x  ορίζεται από τη σχέση : 

x  = ∑
=

k

1  i

 
1
ν

 xiνi  

γ) Για τη σχετική συχνότητα fi ισχύει ότι  

fi > 1, για κάθε i = 1, 2, …, k. 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

δ) Ο συντελεστής µεταβολής CV ορίζεται  (για x  ≠ 0) 
από το λόγο : 

CV      
τιµή µέση

απόκλιση τυπική
= . 

 

ε) Η διακύµανση (ή διασπορά) της µεταβλητής X 
ορίζεται από τη σχέση : 

ν)x-(x
ν
1

s i
2

k

1i

_

i
2 ∑

=

= . 

 Μονάδες 15 
 
  

ΘΕΜΑ 2ο 

Ένα δείγµα εργαζοµένων µιας εταιρείας εξετάστηκε ως προς 
το χρόνο (σε ώρες) υπερωριακής απασχόλησης κατά τη 
διάρκεια ενός µηνός και προέκυψε ο παρακάτω πίνακας . 

 

Ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης 

Κλάσεις [ - ) 

Αθροιστική  

συχνότητα Ν i

0 – 2  5 

2 – 4 15 

4 – 6 20 

6 – 8 35 

8 – 10 40 

Να βρείτε : 

α) το µέγεθος του δείγµατος, 

 Μονάδες 5 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

β) τις συχνότητες και τις σχετικές συχνότητες των κλάσεων 
και 

 Μονάδες 10 

γ) τη µέση τιµή . 

 Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 3o 

∆ίνεται η συνάρτηση   
54x

3x  f(x)  2

2

+
= , όπου x ∈ IR . 

Να βρείτε : 

α) το σηµείο στο οποίο η γραφική παράσταση της 
συνάρτησης f τέµνει τον άξονα x΄x, 

 Μονάδες 5 
 

β) το  f(x), lim  
0 x →

 Μονάδες 5 

 

γ) την παράγωγο της συνάρτησης f, 
 Μονάδες 5 

 

δ) τα διαστήµατα στα οποία η συνάρτηση f είναι γνησίως 
αύξουσα και αυτά στα οποία είναι γνησίως φθίνουσα 
και 

Μονάδες 5 
 

ε) τα ακρότατα της συνάρτησης f. 
Μονάδες 5 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

ΘΕΜΑ 4ο 
Οι χρόνοι σε ώρες (παρατηρήσεις) που έξι από τους 
επίγειους σταθµούς δεν είχαν επαφή µε τον Ελληνοκυπριακό 
δορυφόρο είναι :  

t1 = 0,    t2 = 0,    t3 = 1,    t4 = 2,    t5 = 4,    t6 = 5  . 

α) Να βρείτε τη µέση τιµή x  και τη διάµεσο δ των 
παρατηρήσεων . 

 Μονάδες 6 

β) Αν f(x) = (t1–x)2+(t2–x)2+(t3–x)2+(t4–x)2+(t5–x)2+(t6–x)2, 

τότε:  

i)  να αποδείξετε ότι   f΄ ( x ) = 0 

Μονάδες 6 

ii) να αποδείξετε ότι f( x ) = 6s2 , όπου s2 είναι η 
διακύµανση των παρατηρήσεων και  

Μονάδες 5 

iii) να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης της γραφικής 
παράστασης της συνάρτησης f στο σηµείο Α( x , f( x )). 

 Μονάδες 8 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

∆ΕΥΤΕΡΑ  3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ : ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ  

 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
Α. Η τιµή κάθε µεγέθους που αναφέρεται στη στήλη Ι 

του πίνακα που ακολουθεί, δίνεται µε έναν από 
τους τύπους που υπάρχουν στη στήλη ΙΙ. 

 
ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

Α. Εµβαδόν κυκλικού δίσκου 
ακτίνας R 
 

B. Μήκος κύκλου ακτίνας R 
 
Γ. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα µ° σε 

κύκλο ακτίνας R 
 
∆. Μήκος τόξου µ° σε κύκλο 

ακτίνας R 

1.  2πR
 
2.  πR2 

 
3.  R2

 

4. 
180
µRπ  

 

5. 
360
µRπ 2

 

 
6.  2πR3

 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της στήλης Ι 
και, ακριβώς δίπλα, τον αριθµό της στήλης ΙΙ που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 

Μονάδες 16 
 
 
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Β. Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της και, 
ακριβώς δίπλα, την ένδειξη Σ, αν η πρόταση είναι 
σωστή, ή Λ, αν αυτή είναι λανθασµένη. 

 
1) Το εµβαδόν τριγώνου ισούται µε το γινόµενο µιας 

πλευράς επί το αντίστοιχο ύψος. 

Μονάδες 1,5 
2) ∆ύο κανονικά πολύγωνα µε τον ίδιο αριθµό 

πλευρών είναι όµοια. 

Μονάδες 1,5 
3) Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις 

πλευρές του ίσες. 

Μονάδες 1,5 

4) Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ˆ 90ο⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
Α=  µε 

αντίστοιχα µήκη πλευρών α, β, γ ισχύει:  α2< β2+γ2

Μονάδες 1,5 
5) Η κεντρική γωνία ων ενός κανονικού ν-γώνου 

δίνεται από τον τύπο 
ν
360ων = . 

Μονάδες 1,5 
6) Το µήκος λ6 της πλευράς κανονικού εξαγώνου, 

εγγεγραµµένου σε κύκλο ακτίνας R, δίνεται από 
τον τύπο λ6=R. 

Μονάδες 1,5 
 
 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

 
ΘΕΜΑ 2ο 
∆ίνεται το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (του παρακάτω 
σχήµατος) µε κάθετες πλευρές ΑΒ=40, ΑΓ=30 και ότι 
Α∆ είναι το ύψος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα 

ΒΓ του τριγώνου. 
Να βρείτε : 
α. το εµβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ 

Μονάδες 6 
β. το µήκος του ύψους Α∆ 

Μονάδες 9 
γ. το µήκος της προβολής της πλευράς ΑΓ πάνω στην 

υποτείνουσα ΒΓ. 
Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 3ο 
Στο παρακάτω σχήµα δίνεται κύκλος κέντρου Ο και 
ακτίνας R=10. Το τµήµα ΑΒ µήκους 96 εφάπτεται στο 
σηµείο Β του κύκλου (Ο,R). Το τµήµα ΑΓ της 
τέµνουσας ΑΓ∆ έχει µήκος 6. 

 
 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Α. Να αποδείξετε ότι η Γ∆ είναι πλευρά κανονικού 
εξαγώνου εγγεγραµµένου στον κύκλο (Ο, R). 

Μονάδες 10 

Β. Στο κανονικό εξάγωνο µε πλευρά τη Γ∆ να βρείτε: 

α. Το απόστηµα α6

Μονάδες 5 

β. Το εµβαδόν Ε6

Μονάδες 5 

γ. Τη γωνία φ6

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 4ο 

Στο παρακάτω σχήµα δίνεται τετράγωνο ΑΒΓ∆, του 
οποίου το µήκος της διαγωνίου ΑΓ είναι 26 . Με 
κέντρο την κορυφή Α και ακτίνα ΑΒ γράφουµε τόξο 
κύκλου που τέµνει την ΑΓ στο σηµείο Ε. 

Να βρείτε : 

α. το εµβαδόν του τετραγώνου ΑΒΓ∆  
Μονάδες 5 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

β. το µήκος του τόξου ΒΕ  

Μονάδες 7 

γ. το εµβαδόν του κυκλικού τοµέα EΒΑ  και 
Μονάδες 7 

δ. το εµβαδόν του γραµµοσκιασµένου καµπυλογράµµου 
τριγώνου ΕΒΓ .  

Μονάδες 6 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ  

  

 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΪΟΥ 2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ  

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
Α. ∆ίνονται δύο σηµεία Α(x1, y1) και Β(x2, y2) του  

καρτεσιανού επιπέδου   και υποθέτουµε ότι (x, y) 
είναι οι συντεταγµένες του µέσου Μ του ΑΒ. 

 Να αποδείξετε ότι ισχύει: 

  
2

x  x
  x 21 +=  και   

2
yy

  y 21 += . 

Μονάδες 15  
 
Β. Στις επόµενες προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό 

σας τον αριθµό τους (Β.1, Β.2, Β.3 και Β.4) και, 
δίπλα ακριβώς, την ένδειξη (Σ), αν η πρόταση 
είναι σωστή, ή (Λ), αν αυτή είναι λανθασµένη.    
1. Η εξίσωση Αx + By + Γ = 0, όπου Α, Β, Γ ∈ ΙR  ,  

παριστάνει πάντοτε ευθεία γραµµή  του 
επιπέδου.  

2. Για δύο µη µηδενικά διανύσµατα β και α  
ισχύει: 

 Αν  , τότε β   α ↑↑   β α βα ⋅=⋅ και αντιστρόφως . 

3. Σε ένα καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων  
Οxy µε αρχή Ο η εξίσωση x2 = 2py  µε p ≠ 0 
παριστάνει παραβολή, µε κορυφή το σηµείο Ο. 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ  

  

 

4. Σε ένα καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων  
κάθε κύκλος έχει εξίσωση της µορφής  

 x2 + y2 + Ax + By + Γ = 0  µε Α2 + Β2 – 4Γ > 0. 
Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

∆ίνονται τα σηµεία Α(1, 1),  Β(2µ + 1, λ – 2), Γ(4, 0) 
και Μ(3, 2), όπου Μ είναι το µέσο του ευθυγράµµου 
τµήµατος ΑΒ και µ,  λ ∈ IR  . 

α)  Να βρείτε τις συντεταγµένες του σηµείου Β. 

Μονάδες 10 

β) Να αποδείξετε ότι τα διανύσµατα   και 
→
ΓΜ 

→
ΑΒ  

είναι κάθετα. 
 Μονάδες 10 

γ) Να αποδείξετε ότι ισχύει:     ΓΒ  ΓΑ
→→

= . 

 Μονάδες 5 

 
 

ΘΕΜΑ 3ο 

Σε ένα καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων Οxy στο 
επίπεδο, δίνεται η εξίσωση  

x2 + y2 – 2λx + λ2 = 5,             (1)   

όπου λ ∈ IR  . 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ  

  

 

α)  Να αποδείξετε ότι για κάθε τιµή του λ η  εξίσωση 
(1) παριστάνει κύκλο. 

 Μονάδες 10 

β)  Για  λ = 1, να βρείτε τις συντεταγµένες του κέντρου 
και την ακτίνα του κύκλου ο οποίος προκύπτει 
από την εξίσωση (1) . 

 Μονάδες 6 

γ) Για  λ = 1, να βρείτε τις συντεταγµένες των κοινών 
σηµείων της ευθείας µε εξίσωση  y = x και του 
κύκλου ο οποίος προκύπτει από την εξίσωση (1) . 

 Μονάδες 9 
 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
Ένα επιβατηγό πλοίο εκτελεί το δροµολόγιο 
Πειραιάς– Ηράκλειο Κρήτης. Σε κάθε χρονική στιγµή t 
του ταξιδιού η θέση Μ του πλοίου ως προς ένα 
καρτεσιανό    σύστηµα    συντεταγµένων   Οxy   είναι:   
Μ(2 + κt, λ + 2t),  όπου   κ, λ ∈ IR  .   Τη χρονική στιγµή 
t = 5 το πλοίο διέρχεται από το σηµείο Α(7, 13). 
 

α) Να βρείτε τις τιµές των κ, λ . 

Μονάδες 7  

β) Να αποδείξετε ότι το πλοίο διαγράφει γραµµή που 
βρίσκεται πάνω στην ευθεία (ε) : y = 2x – 1. 

Μονάδες 10  

γ) ΄Ενα δελφίνι κινείται παράλληλα προς το πλοίο. 
Να βρείτε ένα διάνυσµα µήκους 1 κάθετο προς την 
ευθεία πάνω στην οποία κινείται το δελφίνι.   

Μονάδες 8 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

ΘΕΜΑ 1ο 

Α. Έστω η συνάρτηση f(x) = εφx. 

Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι 
παραγωγίσιµη στο R1 = IR – {x⏐συνx = 0} και ισχύει 

f΄(x) =   
xσυν

1
  2 . 

Μονάδες 10 

Β. Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της και, 
ακριβώς δίπλα, την ένδειξη (Σ), αν η πρόταση 
είναι σωστή, ή (Λ), αν αυτή είναι λανθασµένη. 

1. Το µέτρο του µιγαδικού αριθµού  z = x + yi, 
όπου x, y πραγµατικοί αριθµοί, δίνεται από τον 
τύπο   y  x   z  22 +=  . 

2. Αν δύο µεταβλητά µεγέθη x, y συνδέονται µε τη 
σχέση y = f(x), όταν f είναι µία παραγωγίσιµη 
συνάρτηση στο x0, τότε ονοµάζουµε ρυθµό 
µεταβολής του y ως προς το x στο σηµείο x0 την 
παράγωγο  f΄(x0) . 

 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

3. Έστω µία συνάρτηση f παραγωγίσιµη σ’ ένα 
διάστηµα (α, β), µε εξαίρεση ίσως ένα σηµείο 
του x0, στο οποίο όµως η f είναι συνεχής. Αν 
f΄(x) > 0 στο (α, x0) και f΄(x) < 0 στο (x0, β), τότε 
το f(x0) είναι τοπικό ελάχιστο της f . 

4. Ο συζυγής κάθε µιγαδικού αριθµού z = x + yi, 
όπου x, y πραγµατικοί αριθµοί, είναι ο 

µιγαδικός = – x + yi  .   z  
_

5. Αν υπάρχουν τα όρια των συναρτήσεων f και g 
στο x0, τότε ισχύει 

  
xglim

xflim
  

)x(g
)x(f

lim   
)(

)(

0

0

0
xx

xx

xx
→

→

→
= ,  εφόσον .  0  g(x)lim  

0xx
≠

→

Μονάδες 15 

ΘΕΜΑ 2ο 

Έστω η συνάρτηση   
2-x
3x - x

    f(x)
2

= ,  x ∈ IR – {2} . 

α. Να βρείτε το  
x

f(x)
lim  

0x→
. 

Μονάδες 7 

β. Να αποδείξετε ότι η ευθεία y = x – 1 είναι  πλάγια 
ασύµπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο +∞ . 

Μονάδες 8 

γ. Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο 
(2, +∞). 

   Μονάδες 10 

 
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

ΘΕΜΑ 3ο 

Έστω η συνάρτηση  

  
5  x  αν25, - 10x

5  x  αν,x
    f(x)

2

⎩
⎨
⎧

≥
<

=  

και το σηµείο x0 = 5 . 

α. Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο x0 = 5. 

Μονάδες 5 

β. Να αποδείξετε ότι η  f παραγωγίζεται στο x0 = 5  

και να βρείτε την f΄(5) . 

Μονάδες 8 

γ. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης της 
γραφικής παράστασης της f στο σηµείο Α(5, f(5)). 

Μονάδες 4 

δ. Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα της συνάρτησης f .  

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ 4o  

Έστω οι µιγαδικοί αριθµοί z = x + yi, όπου x, y 

πραγµατικοί αριθµοί και   
zi

)zi(i
w 

−
+

=  µε z ≠ i . 

Να αποδείξετε ότι : 

α.   i 
)1y(x

y - x - 1
  

)1y(x
x2

w 22

22

22 −+
+

−+
= , 

Μονάδες 8 
 

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

β. αν ο w είναι πραγµατικός αριθµός, τότε η εικόνα 
του z ανήκει σε κύκλο κέντρου Ο(0 , 0) και ακτίνας 
ρ1 = 1 και 

Μονάδες 8 

γ. αν ο z είναι πραγµατικός αριθµός, τότε η εικόνα 
του w ανήκει σε κύκλο κέντρου Ο(0 , 0) και 
ακτίνας ρ2 = 1 . 

Μονάδες 9 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2004

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΑΛΓΕΒΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ 1ο

Α. Στον παρακάτω πίνακα, κάθε τριγωνοµετρικός αριθµός
της Στήλης Ι (για οποιεσδήποτε τιµές των γωνιών α, β)
είναι ίσος µε µια µόνο παράσταση της Στήλης ΙΙ (δύο
παραστάσεις στη Στήλη ΙΙ περισσεύουν).

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ

α. ηµ(α+β)

β. συν(α+β) 

γ. ηµ2α 

δ. συν2α

1.   2 ηµα συνα

2.   συνα συνβ + ηµα ηµβ

3.   ηµα συνβ + συνα ηµβ

4.   συν2α – ηµ2α

5.   1 + 2συν2α

6.   συνα συνβ – ηµα ηµβ

Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της Στήλης Ι
και δίπλα σε κάθε γράµµα τον αριθµό της Στήλης ΙΙ που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση .

Μονάδες 8 

Β. Με την προϋπόθεση ότι για τις γωνίες α, β ισχύει συνα ≠ 0 ,
συνβ ≠ 0 και συν(α + β) ≠ 0, να αποδείξετε ότι:

  
εφβεφα1
εφβεφα

)βα(εφ
−

+
=+

Μονάδες 9



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Για κάθε µια από τις επόµενες προτάσεις Γ. και ∆., να
µεταφέρετε στο τετράδιό σας το γράµµα της και δίπλα την
ένδειξη (Σ), αν αυτή είναι Σωστή ή (Λ), αν αυτή είναι
Λανθασµένη .

Γ. Ο νος όρος µιας αριθµητικής προόδου, µε πρώτο όρο α1

και διαφορά ω, είναι αν = α1 + (ν – 1)ω .
Μονάδες 4

∆. Το άθροισµα των πρώτων ν όρων µιας γεωµετρικής
προόδου (αν) µε λόγο λ ≠ 1, είναι:

  
1λ
1λ

 α S
ν

1ν −
+

⋅=

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ 2ο

Το άθροισµα των τριών πρώτων όρων µιας αριθµητικής
προόδου (αν) είναι 12 και ο 3ος όρος της προόδου είναι
τριπλάσιος του 1ου όρου.

α) Να αποδείξετε ότι η πρόοδος έχει πρώτο όρο α1 = 2 και
διαφορά ω = 2 .

Μονάδες 10

β) Να υπολογίσετε τον  α1002 .

Μονάδες 7

γ) Να υπολογίσετε το άθροισµα S60 των πρώτων εξήντα
όρων της προόδου .

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 3ο

Α. Να αποδείξετε ότι :

α) 2 συν2   
2
x

 = 1 + συνx

Μονάδες 5



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β) 2συν2   
2
x

 ⋅ (2 – συνx) = 1 + συνx + ηµ2x .

Μονάδες 10

Β. Να λύσετε την εξίσωση :

1 + συνx + ηµ2x = 0 . 

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 4ο
∆ίνεται το πολυώνυµο : 

Ρ(x) = 4α2 x3 +  
3
8

   (1 – α2) x2 – x – 2,  όπου α ∈ ΙR  µε α > 0,

για το οποίο ισχύει Ρ(1) = 0 .

α) Να αποδείξετε ότι :   α =   
2
1

 .

Μονάδες 10

β) Να βρείτε το πηλίκο της διαίρεσης του πολυωνύµου Ρ(x)
µε το πολυώνυµο  x – 1 .

Μονάδες 8

γ) Να λύσετε την εξίσωση :   P(x) = 0 .
Μονάδες 7

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους)

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα

θέµατα  δεν  θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο .

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των

φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν . 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη 

σηµείωση.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το

τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.

4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των

φωτοαντιγράφων .

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη

διανοµή των φωτοαντιγράφων .

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

∆ΕΥΤΕΡΑ  28 ΙΟΥΝΙΟΥ  2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ :
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ 1ο

Α. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της ταυτοτικής
συνάρτησης f(x)=x, είναι (x)΄ = 1 .

Μονάδες 10

Για καθεµιά από τις επόµενες προτάσεις, να γράψετε στο
τετράδιό σας το γράµµα της και δίπλα την ένδειξη (Σ), αν
αυτή είναι σωστή ή την ένδειξη (Λ), αν αυτή είναι
λανθασµένη.

Β. Ισχύει ότι : (xv)΄ = vxv-1, όπου v φυσικός αριθµός .
Μονάδες 3

Γ. Η σχετική συχνότητα fi της τιµής xi, µιας µεταβλητής Χ,

είναι fi = v
vi , i = 1, 2, ..., k, vi η συχνότητα της τιµής xi και

v το µέγεθος του δείγµατος .
Μονάδες 3

∆. Αν f1, f2, ...,  fk  είναι οι σχετικές συχνότητες των τιµών
x1, x2, ..., xk µιας µεταβλητής Χ ενός δείγµατος µεγέθους
v, ισχύει : f1 + f2 + ... + fk = 100.

Μονάδες 3

Ε. Ένα δείγµα τιµών µιας µεταβλητής θα είναι οµοιογενές,
αν ο συντελεστής µεταβολής ξεπερνά το 10%.

Μονάδες 3

ΣΤ. Η παράγωγος της f στο x0  εκφράζει το ρυθµό µεταβολής
του y=f(x)  ως προς x, όταν x = x0.

Μονάδες 3



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 2ο

Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται οι βαθµολογίες, στην
εκατοντάβαθµη κλίµακα, των µαθητών ενός τµήµατος της ∆΄
τάξης, κάποιου Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου, στα
µαθηµατικά γενικής παιδείας .

0
20 Μονάδες σε µόρια

Α
ρι
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1

α. Να βρείτε πόσοι είναι οι µαθητές του τµήµατος.
Μονάδες 7

β. Να βρείτε πόσοι είναι οι µαθητές που έχουν βαθµό από
40 µόρια και πάνω .

Μονάδες 7

γ. Να κατασκευάσετε τον πίνακα µε τις συχνότητες vi, τις
κεντρικές τιµές xi και τα γινόµενα xivi. Nα υπολογίσετε
τη µέση τιµή των βαθµών των µαθητών του τµήµατος .

Μονάδες 11



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 3o
Τα βάρη µιας οµάδας, πέντε µαθητών, είναι :

62, 77, 65, 72, 69    κιλά

α. Να αποδείξετε ότι το µέσο βάρος των πέντε µαθητών
είναι 69 κιλά .

Μονάδες 5

β. Να υπολογίσετε τη διάµεσο των τιµών των βαρών .
Μονάδες 5

γ. Να υπολογίσετε το εύρος των τιµών των βαρών .
Μονάδες 5

δ. Αν προστεθεί στην οµάδα ένας έκτος µαθητής και το
µέσο βάρος των έξι µαθητών γίνει 72 κιλά, να βρείτε το
βάρος του έκτου µαθητή που προστέθηκε στην οµάδα .

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 4ο

∆ίνεται η συνάρτηση
f(x)=x2 – 4 (x-2), x ∈ IR .

α. Να βρείτε την πρώτη παράγωγο f΄(x), της f(x).

Μονάδες 5

β. Να αποδείξετε ότι : x f΄΄(x) – f΄(x) = 4 .

Μονάδες 6

γ. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης της καµπύλης
της συνάρτησης f  στο σηµείο µε τετµηµένη x0 = 1 .

Μονάδες 7

δ. Να µελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τα ακρότατα .
Μονάδες 7



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους)

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα δεν θα τα αντι-
γράψετε στο τετράδιο .

2. 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 .

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των

φωτοαντιγράφων .
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των

φωτοαντιγράφων .

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ 1ο

Α. Αν z1 = α + βi  και  z2  = γ + δi , όπου α,β,γ,δ  ∈ IR    ,     είναι µιγαδικοί
αριθµοί, να αποδείξετε ότι: 

2121 zzzz +=+

Μονάδες 10

Για καθεµιά από τις επόµενες προτάσεις Β, Γ, ∆, Ε και ΣΤ,
να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της και, ακριβώς
δίπλα, την ένδειξη (Σ), αν η πρόταση είναι σωστή ή (Λ), αν
αυτή είναι λανθασµένη .

Β. Αν Μ1(α  ,  β) και Μ2(γ  ,  δ) είναι οι εικόνες των α+βi και
γ+δi αντιστοίχως στο µιγαδικό επίπεδο, τότε η
διανυσµατική ακτίνα της διαφοράς των µιγαδικών α+βi
και γ+δi είναι η διαφορά των διανυσµατικών ακτίνων
τους .

Μονάδες 3

Γ. Για κάθε µιγαδικό αριθµό z = α + βi, όπου  α , β ∈ IR  ,  ισχύει

z  = − α + βi .

Μονάδες 3

∆. Έστω η συνάρτηση  f(x) = συνx , όπου x ∈ IR . H συνάρτηση  f
είναι παραγωγίσιµη και ισχύει  f΄(x) = −ηµx.

Μονάδες 3



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ε. Έστω µια συνάρτηση f ορισµένη σε ένα διάστηµα ∆ . Αν

• η f είναι συνεχής στο ∆ και

• f΄(x) = 0 για κάθε εσωτερικό σηµείο x του ∆,
τότε η f είναι σταθερή σε όλο το διάστηµα ∆ .

Μονάδες 3  

ΣΤ. Έστω µία συνάρτηση f, η οποία είναι συνεχής σε ένα
διάστηµα ∆ . Αν  f΄(x) < 0  σε κάθε εσωτερικό σηµείο
x του ∆, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα σε όλο το ∆ .

Μονάδες  3

ΘΕΜΑ 2ο

∆ίνεται η συνάρτηση :

f(x)= x21x4 2 ++ ,     x ∈ IR    .

α )  Να αποδείξετε ότι :

i )   2
x

1)x(f
0x

lim =
−

→
 ,

Μονάδες 10

i i )  f ΄ (0)= 2 f (0).

Μονάδες  5

β) Να υπολογίσετε το :     )x(f
x
lim

∞−→
 .

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 3ο

∆ίνεται η συνάρτηση f(x) = 
2x

3xβxα 2

−
++

 ,  x ∈  IR − { 2 } ,   όπου

α , β σταθεροί  πραγµατικοί αριθµοί .  Η γραφική παράσταση
Cf της συνάρτησης  f διέρχεται  από το σηµείο Α(1,−4) και
ισχύει η σχέση      f(3) + 3 f(1) = 0.

α) Να αποδείξετε  ότι α  = 1 και β  = 0.

Μονάδες 9



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης της γραφικής
παράστασης της f στο σηµείο της Α (1,−4) .

Μονάδες 8

γ) Να αποδείξετε  ότι η ευθεία   y = x + 2  είναι ασύµπτωτη
της γραφικής  παράστασης  της συνάρτησης f στο +∞ .

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ 4o 

Θεωρούµε τους µιγαδικούς αριθµούς z = x + yi, όπου x, y
πραγµατικοί αριθµοί, για τους οποίους υπάρχει k ∈ IR ώστε
να ισχύει : 

x = 3−k   και   y = 2k+1 .

Να αποδείξετε ότι : 

α) αν  3 Re(z) + 4 Im(z) = 3,    τότε k = −2.

Μονάδες 9

β) αν 51z =− , τότε 10z =  .

Μονάδες 10

γ) οι εικόνες Μ των µιγαδικών αυτών αριθµών z στο
µιγαδικό επίπεδο ανήκουν σε ευθεία, της οποίας να
βρείτε την εξίσωση .

Μονάδες 6

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα
θέµατα δεν θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο .

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν . 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση .

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.

4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων .

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων .

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΜΑΪΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ 1ο

Α) Να γράψετε τον ορισµό της διαµέσου δ ενός δείγµατος  ν
παρατηρήσεων, οι οποίες έχουν διαταχθεί σε αύξουσα
σειρά .

Μονάδες 5

B) Ας υποθέσουµε ότι t1, t2, . . . , tν είναι οι τιµές µιας
µεταβλητής X, που αφορά τις παρατηρήσεις ενός
δείγµατος µεγέθους ν. Να γράψετε τη σχέση που δίνει τη
µέση τιµή x  των παρατηρήσεων του δείγµατος .

Μονάδες 5

Για καθεµιά από τις προτάσεις Γ) και ∆), να γράψετε
στο τετράδιό σας το γράµµα της και ακριβώς δίπλα την
ένδειξη (Σ), αν η πρόταση είναι σωστή, ή (Λ), αν αυτή
είναι λανθασµένη .

Γ) Αν οι τιµές x1, x2, . . . , xk µιας ποσοτικής µεταβλητής X
είναι σε αύξουσα διάταξη και οι αντίστοιχες απόλυτες
συχνότητές τους είναι ν1, ν2, ..., νk, τότε η αθροιστική
συχνότητα της τιµής xi είναι 

Ni = ν1 + ν2 + ... + νi  ,   για i = 1, 2, ... , k .
Μονάδες 2

∆) Γενικά δεχόµαστε ότι ένα δείγµα τιµών µιας µεταβλητής
θα  είναι οµοιογενές εάν ο συντελεστής µεταβολής (CV)
ξεπερνά το 10%.

Μονάδες 3



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ε) Ας υποθέσουµε ότι οι συναρτήσεις f, g έχουν και οι δύο
πεδίο ορισµού ένα σύνολο Α . Να γράψετε στο τετράδιό

σας το πεδίο ορισµού της συνάρτησης   
g
f

    R =  µε

   
g(x)
f(x)

    R(x) = .

Μονάδες 5

ΣΤ)Υποθέτουµε ότι f είναι µια συνάρτηση µε πεδίο ορισµού
Α .  Πότε  η  f  λέγεται  συνεχής σ ’ ένα σηµείο  x0 ∈ A;

Μονάδες 2

Ζ) Να µεταφέρετε συµπληρωµένες στο τετράδιό σας τις
παρακάτω ισότητες : 

  . . .  ηµx lim  
0x  x

=
→

,   . . .  συνx lim  
0x  x

=
→

,

   . . .  εφx lim  
0x  x

=
→

(όταν συνx0 ≠ 0) .

Μονάδες 3

ΘΕΜΑ 2ο

∆ίνονται οι συναρτήσεις f(x) = x2 – 5x + 6 και g(x) = x – 3,
όπου x ∈ IR .

α) Να βρείτε τα     f(x)lim  
2  x→

,    g(x) lim  
2  x→

.

Μονάδες 8

β) Να βρείτε το   
g(x)

 f(x)
   lim  

3  x→
.

Μονάδες 7

γ) Αν f΄(x) και g΄(x) είναι οι παράγωγοι των συναρτήσεων
f(x) και g(x) αντίστοιχα, να υπολογίσετε την τιµή της
παράστασης :

Κ = 3 f΄(200) + 819 g΄(-1) .
Μονάδες 10



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 3ο

Οι εισπράξεις (σε χιλιάδες ευρώ) ενός δείγµατος δέκα
υποκαταστηµάτων µιας εµπορικής επιχείρησης, κατά το
µήνα Απρίλιο του 2004, ήταν :

50, 15, 15, 20, 15, 30, 15, 20, 50, 50.

α) Να υπολογίσετε τη µέση τιµή x  των εισπράξεων .
Μονάδες 5 

β) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα
και να συµπληρώσετε όλα τα στοιχεία του.

Εισπράξεις
(σε χιλιάδες

ευρώ)
xi

Συχνότητα

ν i

Σχετική
συχνό-
τητα

fi xi - x (xi - x )2 (xi - x )2 ν i

15

20

30

50

Σύνολο

Μονάδες 15

γ) Θεωρώντας γνωστό ότι για τη διακύµανση ισχύει ο τύπος

∑
=

=
k

1  i

2    
ν
1

  s (xi - x )2 νi , να υπολογίσετε :

γ1) τη διακύµανση των εισπράξεων,

Μονάδες 3 

γ2) την τυπική απόκλιση .

Μονάδες 2 

ΘΕΜΑ 4o

∆ίνεται η συνάρτηση   
 x 1

2
    f(x)

2+
= , όπου x ∈ IR .



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Να βρείτε :

α) το  f(x),lim  
0  x→

Μονάδες 2

β) το  ρυθµό  µεταβολής  της  συνάρτησης f ως προς x, όταν
x = 1 ,

Μονάδες 3

γ) τα διαστήµατα στα οποία η συνάρτηση f είναι γνησίως
αύξουσα και αυτά στα οποία είναι γνησίως φθίνουσα,

Μονάδες 10

δ) τα ακρότατα της συνάρτησης f ,
Μονάδες 5

ε) την εξίσωση της εφαπτοµένης της γραφικής παράστασης
της συνάρτησης f στο σηµείο Α(1, f(1)).

Μονάδες 5

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους)

1.  Στο  τετράδιο  να  γράψετε  µόνο  τα  προκαταρκτικά  (ηµεροµηνία ,
κατεύθυνση ,  εξεταζόµενο  µάθηµα) .  Τα  θέµατα  δεν  θα  τα  αντιγράψετε  στο
τετράδιο .

2.  Να  γράψετε  το ονοµατεπώνυµό σας  στο  πάνω  µέρος  των
φωτοαντιγράφων  αµέσως  µόλις σας  παραδοθούν .  

∆εν  επιτρέπεται  να  γράψετε  οποιαδήποτε  άλλη σηµείωση .

Κατά  την  αποχώρησή  σας  να  παραδώσετε  µαζί  µε  το τετράδιο  και  τα
φωτοαντίγραφα .

3.  Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέµατα .

4.  Κάθε  λύση  επιστηµονικά  τεκµηριωµένη  είναι  αποδεκτή .

5.  ∆ιάρκεια  εξέτασης :  Τρεις  (3) ώρες  µετά  τη διανοµή των  φωτοαντιγράφων .

6.  Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης :  Μία  (1) ώρα  µετά  τη  διανοµή  των
φωτοαντιγράφων .

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΘΕΜΑ 1ο
Α. Να αποδείξετε ότι, σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το

άθροισµα των τετραγώνων των κάθετων πλευρών του
είναι ίσο µε το τετράγωνο της υποτείνουσας .
(Πυθαγόρειο Θεώρηµα).

Μονάδες 10

Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις Β, Γ, ∆, Ε και ΣΤ
να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της και, ακριβώς
δίπλα, την ένδειξη (Σ), αν η πρόταση είναι σωστή, ή (Λ), αν
αυτή είναι λανθασµένη .

Β. Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο του ύψους
του, που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα, είναι ίσο µε το
γινόµενο των προβολών των κάθετων πλευρών του
στην υποτείνουσα .

Μονάδες 3

Γ. Το τετράγωνο πλευράς τριγώνου που βρίσκεται
απέναντι από αµβλεία γωνία είναι ίσο µε το άθροισµα
των τετραγώνων των δύο άλλων πλευρών, ελαττωµένο
κατά το διπλάσιο γινόµενο της µιας από αυτές επί την
προβολή της άλλης πάνω σε αυτή .

Μονάδες 3



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆. Το εµβαδόν Ε ενός τριγώνου ΑΒΓ δίνεται από τον τύπο

4R
αβγ

  E =  , όπου R είναι η ακτίνα του περιγεγραµµένου

κύκλου και α, β, γ τα µήκη των πλευρών του.
Μονάδες 3

Ε. Για την πλευρά λ3 ισόπλευρου τριγώνου εγγεγραµµένου
σε κύκλο ακτίνας R ισχύει λ3 = R 5  .

Μονάδες 3

ΣΤ. Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο µιας
κάθετης πλευράς του είναι ίσο µε το γινόµενο της
υποτείνουσας επί την προβολή της πλευράς αυτής στην
υποτείνουσα .

Μονάδες 3

ΘΕΜΑ 2ο

Στο παρακάτω σχήµα δίνονται το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ,
ΑΒ = 15, το µέσον Μ της υποτείνουσας ΒΓ του τριγώνου και
το σηµείο ∆ της ΒΓ, για το οποίο ισχύει : Α∆ = 12, Β∆ = 9.

Α Β

Γ

∆

Μ

15

12 9

α. Να αποδείξετε ότι το Α∆ είναι ύψος του τριγώνου ΑΒΓ .

Μονάδες 7



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β. Να υπολογίσετε τις πλευρές ΒΓ και ΑΓ του τριγώνου
ΑΒΓ .

Μονάδες 10

γ. Να υπολογίσετε την προβολή της διαµέσου ΑΜ στην
πλευρά ΒΓ και το εµβαδόν του τριγώνου ΑΜ∆ . 

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ 3ο

Στο παρακάτω σχήµα δίνεται ο κύκλος (Ο,R). H ΑΒ είναι
διάµετρος του κύκλου και η ευθεία ε εφάπτεται του κύκλου
στο σηµείο Α .

Α Β
Ο

Μ Ρ

Ν
ε

Κ

Εκατέρωθεν του Α θεωρούµε τα σηµεία Μ, Ν της ευθείας ε .
Αν οι ΒΜ, ΒΝ τέµνουν τον κύκλο στα σηµεία Ρ, Κ
αντίστοιχα, τότε:

α. Να αποδείξετε ότι  ΜΒ2 – ΑΒ2 = ΜΡ . ΜΒ.

Μονάδες 10 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β. Να αποδείξετε ότι  ΜΒ2 – ΝΒ2 = ΜΡ . ΜΒ – ΝΚ . ΝΒ .

Μονάδες 7   

γ. Αν ΑΜ = R και ΑΝ = 2R, να υπολογίσετε το λόγο 
2

2

MΡ

NK
 .

Μονάδες 8  

ΘΕΜΑ 4ο

Στο παρακάτω σχήµα δίνονται η ορθή γωνία  yOx 
∧

, ο
κύκλος (O,R), µε R = 12, ο οποίος τέµνει τις πλευρές Ox, Oy
της γωνίας στα σηµεία Ν, Κ αντίστοιχα και το σηµείο Β της
Ox, για το οποίο ισχύει ΟΒ = 24.

O N

M

B

Γ

Κ

x

y

Αν η εφαπτοµένη του κύκλου, που άγεται από το σηµείο Β,
εφάπτεται του κύκλου στο σηµείο Μ και τέµνει την πλευρά
Oy στο σηµείο Γ, τότε:

α. Να αποδείξετε ότι η γωνία NOM
∧

είναι κεντρική γωνία
κανονικού εξαγώνου και να υπολογίσετε το εµβαδόν του

κυκλικού τοµέα 
)
MNO .

Μονάδες 10

β. Να υπολογίσετε το εµβαδόν του γραµµοσκιασµένου
µέρους του τριγώνου ΟΒΓ .

Μονάδες 15



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα
θέµατα δεν θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο . Τα σχήµατα
που θα χρησιµοποιήσετε στο τετράδιο να γίνουν µε
στυλό διαρκείας (µπλε ή µαύρο).

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν . 
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη
σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα. 
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των

φωτοαντιγράφων .
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µία (1) ώρα µετά τη

διανοµή των φωτοαντιγράφων .

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ΜΑΪΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ 1ο
Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της Στήλης Ι του

παρακάτω πίνακα και δίπλα σε κάθε γράµµα τον αριθµό της
Στήλης ΙΙ, έτσι ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. (∆ύο
στοιχεία της Στήλης ΙΙ περισσεύουν).

Στήλη Ι
Είδος κωνικής τοµής

Στήλη ΙΙ
Εξίσωση γραµµής

α. Παραβολή 1.   0  ρ  ,ρ   y  x  222 >=+

β. Κύκλος 2.    0α   α,  y  x  ≠=+

γ. Υπερβολή 3.   0  β α,  1,  
β

y
  

α

x
  

2

2

2

2

>=+

δ. Έλλειψη 4.   0  β α,  1,  
β

y
  

α

x
  

2

2

2

2

>=−

5.   0p    2px,  y  2 >=

6.   0β   ,βy  x  23 ≠=

Μονάδες 4

Για κάθε µια από τις επόµενες προτάσεις Β. και Γ. , να
µεταφέρετε στο τετράδιό σας το γράµµα της και δίπλα
την ένδειξη (Σ), αν αυτή είναι Σωστή ή (Λ), αν αυτή
είναι Λανθασµένη .



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Β. Αν β και α είναι δύο µη µηδενικά διανύσµατα του
επιπέδου, που σχηµατίζουν γωνία θ, τότε ισχύει : 

  
β  α
β  α

  θ συν 
⋅
⋅

=  .

Μονάδες 3

Γ. Αν µια ευθεία διέρχεται από την αρχή των αξόνων και
έχει συντελεστή διεύθυνσης λ, τότε  η εξίσωσή της είναι :

y = λx + β,     µε β ≠ 0 .

Μονάδες 3

∆. ∆ίνονται  τα  διανύσµατα   α = (x1,y1),   β = (x2,y2)  και
 γ = (x3,y3).  Να αποδείξετε ότι ισχύει :

γ  α  β  α  )γ  β(  α ⋅+⋅=+⋅   (Επιµεριστική ιδιότητα).

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 2ο

∆ίνονται οι ευθείες ε1  και ε2,  µε εξισώσεις  ε1: 3x – 2y + 1 = 0
και ε2 : 2x + 3y – 8 = 0 αντίστοιχα.

α) Να αποδείξετε ότι η ευθεία ε1 είναι κάθετη στην ευθεία ε2 .

Μονάδες 5

β) Υποθέτουµε ότι το σηµείο Α(α,2) ανήκει στην ευθεία ε1

και το σηµείο Β(-5, β) ανήκει στην ευθεία ε2 .

β1) Να βρείτε τις τιµές των α και β .

Μονάδες 6

β2) Να εξετάσετε αν το σηµείο Μ(α, β) ανήκει στην
ευθεία µε εξίσωση 3x – y + 3 = 0.

Μονάδες 6

γ) Να βρείτε το σηµείο τοµής των ευθειών ε1 και ε2 .

Μονάδες 8



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 3ο

∆ίνονται τα διανύσµατα   α ,  β ,  γ  για τα οποία ισχύουν :

 3,  α =   2,  β =  ( )  
3
π

  β , α =  και  0  γ - β  α =+ .

α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόµενο  βα ⋅ .

Μονάδες 8

β) Να βρείτε το µέτρο του διανύσµατος  γ  .

Μονάδες 7

γ) Να βρείτε, αν υπάρχουν, τους θετικούς αριθµούς x, για
τους οποίους ισχύει η σχέση 17  )βx- α(2  )βx  α( =⋅+  .

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 4ο
Σε ένα καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων Oxy στο
επίπεδο, δίνεται η εξίσωση 

x2 + y2 – 4x – 2λy = 0,          (1)
όπου    λ ∈ IR  .   

α) Να αποδείξετε ότι, για κάθε τιµή του λ, η γραµµή που
παριστάνει η εξίσωση (1) διέρχεται από την αρχή Ο των
αξόνων .

Μονάδες 5

β) Να αποδείξετε ότι, για τις διάφορες τιµές του λ, η
εξίσωση (1) παριστάνει κύκλο µε κέντρο το σηµείο

Κ(2, λ) και ακτίνα ρ =   4  λ 2 + .
Μονάδες 5 

γ) Για λ = 2, να αποδείξετε ότι ο κύκλος, που ορίζεται από
την εξίσωση (1), τέµνει τους άξονες x΄x και y΄y σε σηµεία
Α και Β αντίστοιχα, διαφορετικά από την αρχή Ο,
τέτοια ώστε το τρίγωνο ΟΑΒ να είναι ισοσκελές .

Μονάδες 8



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

δ) Για λ = 2, να αποδείξετε ότι η ευθεία µε εξίσωση y = - x
εφάπτεται στον κύκλο, που ορίζεται από την εξίσωση
(1), στο σηµείο Ο(0, 0).

Μονάδες 7

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,

κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  δεν  θα τα
αντιγράψετε στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. 
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των

φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή των

φωτοαντιγράφων.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ 1ο

Α. Αν α + βi, γ+δi είναι µιγαδικοί αριθµοί, όπου α, β, γ, δ ∈ IR και
γ+δi ≠0, να αποδείξετε ότι : 

i  
δ  γ

αδ– βγ
  

δ  γ

βδ  αγ
  

δiγ
βiα

2222 +
+

+
+

=
+
+

Μονάδες 9

Β. Στον παρακάτω πίνακα, κάθε µιγαδικός αριθµός της
Στήλης Ι είναι ίσος µε ένα µόνο αριθµό της Στήλης ΙΙ
(δύο αριθµοί στη Στήλη ΙΙ περισσεύουν).

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ

  Α.   i1

  B.   i2

  Γ.   i3

  ∆.   i4

  1.   – i

  2.   + 1

  3.   i 

  4.   – 1

  5.   0

  6.   4

Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της Στήλης Ι
του παραπάνω πίνακα και ακριβώς δίπλα σε κάθε γράµµα
τον αριθµό της Στήλης ΙΙ, ώστε να δηµιουργείται η σωστή
αντιστοιχία .

Μονάδες 4 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις Γ, ∆, Ε και ΣΤ,
να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της και, ακριβώς
δίπλα, την ένδειξη (Σ), αν η πρόταση είναι σωστή, ή (Λ),
αν αυτή είναι λανθασµένη.

Γ. Έστω δύο συναρτήσεις f, g ορισµένες σε ένα διάστηµα
∆ . Αν οι f, g είναι συνεχείς στο ∆ και f΄(x) = g΄(x) για
κάθε εσωτερικό σηµείο x του ∆, τότε υπάρχει σταθερά
c τέτοια, ώστε για κάθε x ∈ ∆ να ισχύει : f(x) = g(x) + c.

Μονάδες 3

∆. Μία συνάρτηση f λέγεται γνησίως φθίνουσα σε ένα
διάστηµα ∆ του πεδίου ορισµού της, όταν για
οποιαδήποτε x1 , x2 ∈ ∆ µε x1 < x2 ισχύει : f(x1) < f(x2).

Μονάδες 3

Ε. Έστω η συνάρτηση x  f(x) =  . H συνάρτηση f είναι

παραγωγίσιµη στο (0,+∞) και ισχύει 
x

2
  (x)f =′  .

Μονάδες 3

ΣΤ. Ο συντελεστής διεύθυνσης, λ, της εφαπτοµένης στο
σηµείο Α(x0, f(x0)), της γραφικής παράστασης Cf µιας
συνάρτησης f, παραγωγίσιµης στο σηµείο x0 του πεδίου
ορισµού της είναι λ = f΄(x0).

Μονάδες 3  

ΘΕΜΑ 2ο

∆ίνεται η συνάρτηση, 




≥+
<+=

1x     k,  6x

1 x   3,  x4
)x(f

2
   , όπου k ∈ IR . 

α. Να βρείτε την τιµή του k, ώστε η f να είναι συνεχής στο
x0 = 1.

Μονάδες 10



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης της γραφικής
παράστασης της f στο σηµείο Α(–1, f(–1)).

Μονάδες 8

γ. Να βρείτε τον πραγµατικό αριθµό  µ, ώστε να ισχύει :  

µ⋅ f΄(–5) + f΄(5) + 34 = 0.
   Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 3ο

∆ίνεται η συνάρτηση f(x) = 2x3 – 3x2 + 6αx + β, όπου x ∈ IR
και α , β πραγµατικοί αριθµοί .  Η συνάρτηση f παρουσιάζει
τοπικό  ακρότατο στο σηµείο x0 = –2 και είναι f(–2) = 98.

α. Να αποδείξετε  ότι α = –6 και β = 54 .

Μονάδες 6

β. Να µελετήσετε την f ως προς τη µονοτονία .

 Μονάδες 9

γ. Να καθορίσετε το είδος των ακροτάτων της συνάρτησης f.

Μονάδες 4

δ. Να αποδείξετε ότι η  εξίσωση f(x) = 0 έχει ακριβώς µία
ρίζα στο διάστηµα (–1, 2).

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 4o 

Θεωρούµε τους µιγαδικούς αριθµούς z = x + yi, όπου x, y
πραγµατικοί αριθµοί, για τους οποίους υπάρχει α ∈ IR ώστε
να ισχύει :

( ) i α – 1  α    i
2i

z– z
   

2
z  z

22

+=







+







 +
 .

Να αποδείξετε ότι : 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

α. αν Im(z) = 0, τότε α = 1.

Μονάδες 5

β. αν α = 0, τότε z2 + 1 = 0.

Μονάδες 5

γ. για τον πραγµατικό αριθµό α ισχύει :  1  α  0 ≤≤  .

Μονάδες 7

δ. οι εικόνες Μ των µιγαδικών αυτών αριθµών z στο
µιγαδικό επίπεδο ανήκουν σε κύκλο, του οποίου να
βρείτε το κέντρο και την ακτίνα .

Μονάδες 8 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα
θέµατα δεν θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο .

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν . 

∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση .

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.

4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων .

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων .

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  Β΄  ΚΥΚΛΟΥ  

ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ  09 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚA

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ:  ΤΡΕΙΣ  (3)

ΘΕΜΑ 1ο

α) Να  βρείτε  την  πρώτη  παράγωγο  των  συναρτήσεων: 

1)  f1(x)=x ⋅lnx,  x>0 Μονάδες  5

2) f2(x)=
xe

1x+ Μονάδες  5

β) Να  βρείτε  τη δεύτερη  παράγωγο  των  συναρτήσεων:

1) g1(x)=ηµx-συνx Μονάδες  8

2) g2(x)=5x3-7x2+x+2004 Μονάδες  7

ΘΕΜΑ 2ο

α)  Να υπολογίσετε  το  όριο  3x
9x3x2

3x
lim

−
−

→
,  x≠3 

Μονάδες  10

β) ∆ίνεται  η  συνάρτηση  µε τύπο:







−

−
= 22

3

λλx

1x
f(x)

1x,
1x,

>
≤



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

1) Να  υπολογιστεί το  
−→1x

)x(flim  Μονάδες  4

2) Να  υπολογιστεί το  
+→1x

)x(flim Μονάδες  4

3)  Να  βρεθούν  οι τιµές  του  λ, ώστε η συνάρτηση  f να  είναι
συνεχής  στο x0=1.

Μονάδες  7

ΘΕΜΑ 3ο

∆ίνεται  η συνάρτηση  µε  τύπο f(x)=x3-12x

α) Να  εξετάσετε  τη συνάρτηση  ως  προς  τη µονοτονία.
Μονάδες  13

β) Να  εξετάσετε  για ποιες  τιµές  του  x η  συνάρτηση  έχει
ακρότατα .  Μονάδες  6

γ) Για  κάθε  θέση ακρότατου , να υπολογίσετε  την  τιµή  της
συνάρτησης . Μονάδες  6

ΘΕΜΑ 4ο

Εξετάσαµε  δείγµα  50 κατοίκων  µιας  πόλης ,  ως  προς τον  αριθµό
των  πιστωτικών  τους καρτών .  Τα αποτελέσµατα φαίνονται
στον παρακάτω  πίνακα:

Αρ .  πιστ .
Καρτών

xi

Συχνότητα
vi

Αθροιστική
Συχνότητα

Σχετική
Συχνότητα

f i

x i ⋅vi

0 8
1 20
2 11
3 7
4 4

Αθροίσµατα 50



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

α) Να  µεταφέρετε  τον  παραπάνω  πίνακα  στο  τετράδιό  σας  και
να  τον  συµπληρώσετε . Μονάδες  10

β) Να  βρείτε  τη µέση τιµή του δείγµατος  των  50 κατοίκων .
Μονάδες  5

γ) Πόσοι κάτοικοι  έχουν  περισσότερες  από  δύο κάρτες;
Μονάδες  5

δ) Να  σχεδιάσετε  το  κατακόρυφο  ραβδόγραµµα  συχνοτήτων.  
Μονάδες  5

Ο∆ΗΓΙΕΣ  (για  τους  εξεταζόµενους)
1. Στο  τετράδιο  να  γράψετε  µόνο  τα προκαταρκτικά

(ηµεροµηνία , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα  θέµατα   να  µην τα
αντιγράψετε  στο τετράδιο .

2. 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 ,  τα  οποία θα
καταστραφούν  µετά  το  πέρας  της εξέτασης .

3. Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέµατα.
4. Κάθε  απάντηση  επιστηµονικά  τεκµηριωµένη  είναι

αποδεκτή .
5. ∆ιάρκεια  εξέτασης: Τρεις  (3) ώρες  µετά  τη  διανοµή  των

φωτοαντιγράφων .
6. Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης  : Μία (1) ώρα  µετά τη

διανοµή  των  φωτοαντιγράφων .
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΙΟΥ 2005  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)  

 

ΘΕΜΑ 1ο 

A) Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της σταθερής 
συνάρτησης   f(x) = c είναι (c)΄ = 0.  

 Μονάδες 10 
 

Β) Πότε μία συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε ένα 
διάστημα ∆ του πεδίου ορισμού της; 

 Μονάδες 5 
 

Γ) Για καθεμιά από τις επόμενες προτάσεις να γράψετε στο 
τετράδιό σας το γράμμα της και δίπλα την ένδειξη (Σ), 
αν αυτή είναι σωστή, ή την ένδειξη (Λ), αν αυτή είναι 
λανθασμένη . 

 

α) Σε μία κανονική ή περίπου κανονική κατανομή το 
εύρος ισούται περίπου με έξι τυπικές αποκλίσεις, 
δηλαδή  R≈6s. 

 Μονάδες 2 

β) Ο συντελεστής μεταβολής ενός δείγματος τιμών μιας 
οιασδήποτε μεταβλητής Χ ορίζεται (για s ≠ 0) από το 

λόγο CV = s
x , όπου x  η μέση τιμή και s η τυπική 

απόκλιση . 

 Μονάδες 2 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

γ) Για κάθε x∈ ΙR. . ισχύει : (συνx)΄ = ημx. 

 Μονάδες 2 

δ) Η ταχύτητα ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα 
και η θέση του στον άξονα κίνησής του εκφράζεται 
από τη συνάρτηση x = f(t), θα είναι τη χρονική 
στιγμή to  

υ(to) = f΄(to). 

 Μονάδες 2 

ε) Σε ένα δείγμα τιμών μιας οιασδήποτε μεταβλητής X το 
εύρος R ορίζεται από τη σχέση : 

R = μεγαλύτερη παρατήρηση + μικρότερη παρατήρηση . 

 Μονάδες 2 

 
 

ΘΕΜΑ 2ο 

∆ίνεται η συνάρτηση  f(x) = 
2x

6x5x2

−
+−  . 

  

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f(x). 

 Μονάδες 5 

β) Να υπολογίσετε το   )x(flim
4x→

 . 

 Μονάδες 5 

γ) Να υπολογίσετε το    )x(flim
2x→

 .  

 Μονάδες 7 

δ) Να βρείτε την πρώτη παράγωγο f΄(x), της f(x). 

 Μονάδες 8 

 

 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΘΕΜΑ 3o 

Οι ώρες παρακολούθησης τηλεοπτικών προγραμμάτων από 
20 άτομα σε διάστημα μιας εβδομάδας αναγράφονται στον 
παρακάτω (ελλιπή) πίνακα : 

Ώρες  
παρακολούθησης  

ix  

Συχνότητα

iν
 ii νx  i

2
i νx  

2    

3 6   

9    

11 2   

Σύνολο ν = 20   

Στο κυκλικό διάγραμμα συχνοτήτων του παραπάνω πίνακα 
δίνεται ότι η γωνία του κυκλικού τομέα, που αντιστοιχεί 
στην παρατήρηση x1 = 2 ώρες, είναι α1 = 720. 
 

α) Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα 
και να τον συμπληρώσετε . 
 Μονάδες 12 

 

β) Θεωρώντας γνωστό ότι για τη διακύμανση ισχύει ο τύπος 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−= ∑
∑

=

=k

1i

2
k

1i
ii

i
2
i

2

ν

νx

νx
ν
1

s  

 να υπολογίσετε την τυπική απόκλιση s. 

 Μονάδες 5 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

γ) Να υπολογίσετε τον συντελεστή μεταβολής CV του 
δείγματος . 

 Μονάδες 8 

 
ΘΕΜΑ 4ο 
 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ώρες πρωινής 
εργασίας των μαθητών ενός τμήματος Εσπερινού Λυκείου : 
 

Ώρες εργασίας μαθητών 

xi 

Συχνότητα 

vi 

1 α 

2 5 

3 β 

4 2 

5 1 
 

Όπου α και β είναι οι τιμές του τοπικού μεγίστου και του 
τοπικού ελαχίστου αντίστοιχα της συνάρτησης    

f(x) = 2x3-9x2+12x-1, x∈ ΙR. . . 
 

α) Να αποδείξετε ότι : 

α=4   και   β=3 . 
 Μονάδες 10 

β) Να βρείτε τη μέση τιμή x  και τη διάμεσο δ των ωρών 
πρωινής εργασίας των μαθητών . 

 Μονάδες 10 

γ) Πόσοι μαθητές εργάστηκαν το πολύ 4 ώρες . 

 Μονάδες 5 

 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα δεν θα τα 
αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν .   
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη 
σημείωση . 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη 

διανομή των φωτοαντιγράφων . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 ∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ  2005 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ :  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

ΘΕΜΑ 1ο 

A. Αν η f είναι παραγωγίσιμη συνάρτηση, τότε να 
αποδείξετε ότι [ ] (x) ΄ f  c  ΄   f(x)c ⋅=⋅ , όπου c σταθερός 
πραγματικός αριθμός .    

 Μονάδες 10 
 

Β. Για καθεμιά από τις επόμενες προτάσεις να γράψετε στο 
τετράδιό σας το γράμμα της και δίπλα την ένδειξη (Σ), 
αν αυτή είναι σωστή, ή την ένδειξη (Λ), αν αυτή είναι 
λανθασμένη . 

 

α) , όπου f, g είναι 
παραγωγίσιμες συναρτήσεις. 
[ ] )x( g΄  )x(f  )x(g  )x( ΄f ΄ g(x)  f(x) ⋅+⋅=⋅

 Μονάδες 3 

β) ( ) νν x  ν  ΄ x ⋅= , όπου ν φυσικός αριθμός διάφορος του 
μηδενός  και x∈ ΙR. . . 

 Μονάδες 3 

γ)   (συνx)΄ = –ημx,  x∈ ΙR. . . 

 Μονάδες 3 

δ) Η διάμεσος ενός δείγματος ν παρατηρήσεων δεν είναι 
μέτρο θέσης . 

  Μονάδες 3 

ε) Σε μία κανονική ή περίπου κανονική κατανομή το 
95% περίπου των παρατηρήσεων βρίσκεται στο 

 
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

διάστημα x όπου 2s),x  2s, –x ( + η μέση τιμή και s η 
τυπική απόκλιση . 

 Μονάδες 3 
 

ΘΕΜΑ 2ο 

∆ίνεται η συνάρτηση  f(x) = 
1x
3 x2

−
+

 . 

  

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f. 

 Μονάδες 5 
 

β) Να βρείτε την πρώτη παράγωγο f΄(x) και να αποδείξετε 
ότι η εξίσωση f΄(x) = 0 έχει ρίζες τους αριθμούς 3 και –1.     

 Μονάδες 10 
 

γ) Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα της συνάρτησης f στο 
διάστημα (1,+∞).  

 Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 3o 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τιμές μιας μεταβλητής Χ 
με τις αντίστοιχες συχνότητές τους . Το μέγεθος του 
δείγματος είναι ν = 80 και η μέση τιμή είναι 2,6 x = . 

xi νi

1 12 

2 μ 

3 λ 

4 25 

Σύνολο ν = 80 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

α) Να αποδείξετε ότι μ = 33 και λ = 10. 
 Μονάδες 10 

 

β) Να υπολογίσετε τη διάμεσο του δείγματος . 
Μονάδες 6 

 
γ) Να υπολογίσετε τη διακύμανση του δείγματος . 

Μονάδες 9 
 

 Για τον υπολογισμό της διακύμανσης του δείγματος 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο : 
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ΘΕΜΑ 4ο 
 

Οι μηνιαίοι μισθοί των υπαλλήλων μιας Αμερικανικής 
εταιρείας έχουν μέση τιμή 1.000xA = δολάρια και τυπική 
απόκλιση = 125 δολάρια . Οι μισθοί των υπαλλήλων μιας 

Ευρωπαϊκής εταιρείας έχουν μέση τιμή 
As

 800  xE = ευρώ και 
τυπική απόκλιση  = 90 ευρώ . Es
 
 

α) Να βρείτε ποια από τις δύο εταιρείες έχει μεγαλύτερη 
ομοιογένεια μισθών .  

  Μονάδες 8 
 

β) Η Αμερικανική εταιρεία αποφασίζει να αυξήσει το 
μηνιαίο μισθό κάθε υπαλλήλου κατά 250 δολάρια . 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Επίσης η Ευρωπαϊκή εταιρεία αποφασίζει να αυξήσει το 
μηνιαίο μισθό κάθε υπαλλήλου κατά 20%.  

 Να βρείτε τη νέα μέση τιμή και τη νέα τυπική απόκλιση 
των μηνιαίων μισθών και για τις δύο εταιρείες . 

 Μονάδες 10 
 

γ) Ποια από τις δύο εταιρείες έχει μεγαλύτερη ομοιογένεια 
των μηνιαίων μισθών μετά τις αυξήσεις ;  

 Μονάδες 7 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα δεν θα τα 
αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν .   
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη 
σημείωση . 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα μετά τη 

διανομή των φωτοαντιγράφων . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

ΘΕΜΑ 1ο 
Α.  

1. Να αποδείξετε ότι, αν μία συνάρτηση f είναι 
παραγωγίσιμη σ ’ ένα σημείο xο, τότε είναι και 
συνεχής στο σημείο αυτό . 

Μονάδες 12 

2.  Έστω Μ(x,y) η εικόνα του μιγαδικού αριθμού          
z = x+yi  στο μιγαδικό επίπεδο . 

  Τι ορίζουμε ως μέτρο του z; 

Μονάδες 3 

Β. Για καθεμιά από τις επόμενες προτάσεις να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθμό της και ακριβώς δίπλα την ένδειξη (Σ), αν 
η πρόταση είναι σωστή, ή (Λ), αν αυτή είναι λανθασμένη. 

1. Μία συνάρτηση f : Α→ ΙR.    λέγεται συνάρτηση 1-1, όταν για 
οποιαδήποτε x1  , x2∈Α ισχύει η συνεπαγωγή: 

αν x1 ≠ x2, τότε f(x1) ≠ f (x2). 

Μονάδες 2
 

2. Mία συνάρτηση f με πεδίο ορισμού Α θα λέμε ότι 
παρουσιάζει στο xo∈A (ολικό) ελάχιστο, το f(xο), όταν 

f(x) < f (xο) για κάθε x∈A. 

Μονάδες 2 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

3. Αν οι συναρτήσεις f, g έχουν όριο στο xo και ισχύει  
f(x) ≤ g (x) κοντά στο xο, τότε   

)x(flim
oxx→

  > )x(glim
oxx→

. 

Μονάδες 2 

4. Αν z1  και z2  είναι μιγαδικοί αριθμοί, τότε 
 

                               
.2121 zzzz −=−
                 Μονάδες 2 

5. Αν μία συνάρτηση f είναι συνεχής στο κλειστό 
διάστημα [α,β] και παραγωγίσιμη στο ανοικτό 
διάστημα (α,β) τότε υπάρχει ένα, τουλάχιστον, 
ξ∈(α,β) τέτοιο, ώστε : 

f΄(ξ) = .
αβ

)α(f)β(f
−
−

 

Μονάδες 2 

ΘΕΜΑ 2ο 

∆ίνονται οι μιγαδικοί αριθμοί : 

z = λ2- 2 + (3-2λ)i,  λ∈ΙR. .   και   w = k+4i,  k > 0. 

Για τους z, w ισχύουν : 

Re(z) + Im(z) = 0    και    w = 5. 

α. Να αποδείξετε ότι  z = -1+i. 

Μονάδες 8 

β. Να αποδείξετε ότι  k = 3. 

Μονάδες 8 

γ. Να αποδείξετε ότι υπάρχει μ∈ ΙR. ., για το οποίο ισχύει 
w.-3i zμz =+  

Μονάδες 9 

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

ΘΕΜΑ 3ο 

∆ίνεται η συνάρτηση f(x) = x3+kx2+3x-2, x∈ΙR. , k∈ΙR. ,   της 
οποίας  η γραφική  παράσταση  διέρχεται  από το  σημείο  

Α(1,1). Να αποδείξετε ότι :  

α. k = -1. 

Μονάδες 5 

β. Η συνάρτηση f δεν έχει τοπικά ακρότατα . 

Μονάδες 10 

γ. Η εξίσωση   f(x) = 0   έχει ακριβώς μία ρίζα στο διάστημα  

(0, 1). 

Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ 4o  
∆ίνεται η συνάρτηση 

 
3-x

2kxα)x2(
)x(f

2 +−−
=   με α, k∈ ΙR. . και x ≠ 3. 

α. Αν η ευθεία y = x είναι πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής 
παράστασης της συνάρτησης f στο +∞, τότε να 
αποδείξετε ότι α = 1 και k = 3. 

Μονάδες 10 

β. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον σημείο 
ξ∈(1, 2),  στο οποίο η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης 
της συνάρτησης f είναι παράλληλη στον άξονα x΄x. 

Μονάδες 8 
γ. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής 

παράστασης της f στο σημείο με τετμημένη xο  = 1. 

Μονάδες 7 

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Τα 
θέματα δεν θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν .   
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη 
σημείωση .

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
4. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη 

διανομή των φωτοαντιγράφων . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

ΘΕΜΑ 1ο    
Α.  

1. Έστω μία συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα ∆ . 
Αν η f είναι συνεχής στο ∆ και f΄(x) = 0 για κάθε 
εσωτερικό σημείο x του ∆, τότε να αποδείξετε ότι η f 
είναι σταθερή σε όλο το διάστημα ∆ . 

Μονάδες 12 

2.  Έστω Α ένα υποσύνολο του ΙR.. . Τι ονομάζουμε 
πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α;  

Μονάδες 3 
 

Β. Για καθεμιά από τις επόμενες προτάσεις να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθμό της και ακριβώς δίπλα την ένδειξη (Σ), 
αν η πρόταση είναι σωστή, ή (Λ), αν αυτή είναι λανθασμένη. 

1. Αν z  = x+yi,   με x, y ∈ ΙR. ,  τότε :  .z–    z =  

Μονάδες 2
 

2. Αν z = α+βi,  τότε:  α  z z =+ ,  για κάθε α, β ∈ ΙR. .  

Μονάδες 2 

3. Αν x  ≠ 0, τότε ισχύει  .–    
x
1

 lim
20  x

∞=
→

 

Μονάδες 2 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

4. Έστω η συνάρτηση f(x) = εφx. Η συνάρτηση f είναι 
παραγωγίσιμη στο ΙR    1  =  ΙR. – {x | συνx = 0} και ισχύει :  

 
xσυν

1
    (x) ΄f

2
=  . 

                                            Μονάδες 2 

5. Αν υπάρχει το όριο της συνάρτησης f στο x0 ∈ ΙR. , 
τότε:  ( ) ( ) ,f(x)limk   f(x)k lim

00 x xx x →→
=  για κάθε  σταθερά  

k∈ ΙR       . 
Μονάδες 2 

ΘΕΜΑ 2ο 

∆ίνεται ο μιγαδικός αριθμός  ,
i–2

3ix
    z

+
=   x∈ΙR.  . 

α. Να βρείτε το x, ώστε ο αριθμός z να είναι φανταστικός . 

Μονάδες 10 

β. Αν x = –6, να αποδείξετε ότι ο z είναι πραγματικός 
αριθμός . 

Μονάδες 6 

γ. Αν x = 4, να βρείτε το  z .  

Μονάδες 9 
 

ΘΕΜΑ 3ο 

∆ίνεται η συνάρτηση                . 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≥

<+

=

1x   ,          1– x

1x   ,       1  x–

    f(x)
4

3

 

α. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη συνέχεια . 

Μονάδες 6 

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

β. Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της συνάρτησης f. 

Μονάδες 10 

γ. Να εξετάσετε, αν η συνάρτηση f ικανοποιεί τις υποθέσεις 
του θεωρήματος Rolle στο διάστημα [–1,2]. 

Μονάδες 9 
 

ΘΕΜΑ 4o  

∆ίνεται η συνάρτηση 
4

x–kx
    )x(f

2

= ,   x ∈ ΙR ,  της οποίας η 

εφαπτομένη της γραφικής της παράστασης στο σημείο Ο(0,0) 
έχει συντελεστή διεύθυνσης λ = 1.   
 
α. Να αποδείξετε ότι k = 4. 

Μονάδες 7 

β. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f έχει ολικό μέγιστο, το 
οποίο και να βρείτε. 

Μονάδες 8 

γ. Να αποδείξετε ότι στο διάστημα (2,4) υπάρχει μοναδικό 
σημείο ξ, στο οποίο η εφαπτομένη της γραφικής 
παράστασης της συνάρτησης f είναι παράλληλη στην 
ευθεία ΑΒ, όπου Α(2, f(2)) και Β(4, f(4)). 

Μονάδες 10 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Τα 
θέματα δεν θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας δοθούν.   
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη 
σημείωση. 

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
4. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη 

διανομή των φωτοαντιγράφων . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ  

ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ  

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ  2005 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚA 

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ :   ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) 
 
ΘΕΜΑ  1ο 

Ο παρακάτω πίνακας  μας δίνει τις ώρες χρήσης των  
κινητών τηλεφώνων 50 υπαλλήλων μιας εταιρείας  για ένα  
μήνα :  

Ώρες  
 

xi

Συχνότητα
 

v i

Αθροιστική  
Συχνότητα  

  

Μέσο  
∆ιαστήματος  

Ki

 
 

viKi

[0 – 2)  5    
[2 – 4) 10    
[4 – 6) 20    
[6 – 8) 10    
[8 -10)  5    

Αθροίσματα       
 

α) Να μεταφέρετε τον παραπάνω  πίνακα  στο τετράδιό σας 
και να τον συμπληρώσετε .  

 Μονάδες 6 

β) Να βρείτε τη μέση τιμή των ωρών χρήσης των κινητών 
τηλεφώνων .  

Μονάδες 6 

γ) Πόσοι υπάλληλοι της εταιρείας χρησιμοποιούν το 
κινητό τους τηλέφωνο  λιγότερο από έξι (6) ώρες το 
μήνα ;  

Μονάδες 5 

δ) Να βρείτε τη διακύμανση  της παραπάνω  κατανομής .  

Μονάδες 8 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ  2ο 

∆ίνεται η συνάρτηση  f με τύπο :  

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

>++

=

<
+

=

2  x         1,  2x  23x - 3x

2  x                              , 1

2  x               ,  
x - 2

6  5x - 2x

f(x)  

  
α) Να υπολογιστούν τα :  f(0) και f(3) 

Mονάδες 4 
 

β) Να υπολογιστεί  το  f(x)lim
–2x→

 

Μονάδες 8 

γ) Να υπολογιστεί  το  f(x)lim
2x   +→

 

Μονάδες 6 

δ) Να εξεταστεί  αν η f είναι συνεχής  στο x0 = 2 .  

 Μονάδες 7 

 

ΘΕΜΑ  3ο 

∆ίνεται η συνάρτηση f :R → R με τύπο f(x) = x2 + αx + 5, 
όπου α πραγματικός  αριθμός .  

 
α) Να βρείτε την πρώτη παράγωγο  της συνάρτησης  f. 

Μονάδες 5 

β) Αν η συνάρτηση f παρουσιάζει στο x0 = –1 τοπικό ακρότατο, 
να αποδείξετε ότι: α = 2.   

Μονάδες 10 
γ) Για α = 2, να εξετάσετε  τη συνάρτηση f ως προς τη 

μονοτονία .  

Μονάδες 10 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
ΘΕΜΑ  4ο

Ένα μικρό ναυπηγείο  έχει τη δυνατότητα  να κατασκευάζει  
κατ ’  έτος μέχρι και είκοσι (20) σκάφη ενός συγκεκριμένου  
τύπου . Το κόστος κατασκευής  (σε χιλιάδες  €) x σκαφών 
εκφράζεται  με τη συνάρτηση Κ(x) = 4x2 + 30  και τα έσοδα 
από  τις  πωλήσεις  τους  (σε  χιλιάδες  €) με τη  συνάρτηση  
Ε(x) = 3x2 + 20x. 

 
α) Να βρεθεί το κόστος κατασκευής  πέντε (5) σκαφών .  

Μονάδες 4 

β) Να βρεθεί ο τύπος P(x) της συνάρτησης  του κέρδους 
του ναυπηγείου .   

Μονάδες 7 

γ) Να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής του κέρδους .  

Μονάδες 6 

δ) Πόσα σκάφη πρέπει  να κατασκευάζει  το ναυπηγείο 
κατ ’  έτος για να έχει το μέγιστο  κέρδος ;   

Μονάδες 8 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  
(ημερομηνία , εξεταζόμενο  μάθημα). Να μην αντιγράψετε 
τα θέματα στο τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό  σας στο επάνω  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 .  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό  σας σε όλα τα θέματα .  
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά  τεκμηριωμένη  είναι 

αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης  :  Μία (1) ώρα μετά τη 
διανομή των φωτοαντιγράφων .  

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

TETΑΡΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2006  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4)  

 

ΘΕΜΑ 1ο 

A) Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της ταυτοτικής 
συνάρτησης   f(x) = x, είναι f΄(x) = 1 για κάθε x∈ ΙR. ..  

 Μονάδες 10 

 

Β) Για καθεμιά από τις επόμενες προτάσεις να γράψετε στο 
τετράδιό σας το γράμμα της και δίπλα την ένδειξη (Σ), 
αν αυτή είναι σωστή, ή την ένδειξη (Λ), αν αυτή είναι 
λανθασμένη . 

 
α) Έστω f, g πραγματικές συναρτήσεις με πεδίο ορισμού 

το ΙR , που είναι  παραγωγίσιμες σε κάθε σημείο του 
πεδίου ορισμού τους . Τότε ισχύει : 

g(x)(g(x)) f΄ (g(x))]΄[f = για κάθε x∈ ΙR. .. 

 Μονάδες 3 

β) Η παράγωγος κάθε σταθερής συνάρτησης είναι μηδέν 
σε κάθε σημείο του πεδίου ορισμού της . 

 Μονάδες 3 

γ) Για κάθε x∈ IR ισχύει : (ημx)΄ = - συνx. 

 Μονάδες 3 

δ)  Η διάμεσος επηρεάζεται από ακραίες παρατηρήσεις . 

 Μονάδες 3 

 
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ε) Έστω x1, x2, …, xk οι τιμές μιας μεταβλητής Χ, που 
αφορά τα άτομα ενός δείγματος μεγέθους v, k ≤ v. Για 
τις αντίστοιχες (απόλυτες) συχνότητες ισχύει : 

v1+ v2+ … + vk = v. 

 Μονάδες 3 
 
ΘΕΜΑ 2ο 

Για τη μελέτη του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων, που 
γίνονται σε μια κεντρική διασταύρωση κάποιας επαρχιακής 
πόλης, πήραμε δείγμα πέντε παρατηρήσεων που αφορούν 
στον αριθμό των ατυχημάτων σε κάθε έναν από τους πέντε 
τελευταίους μήνες . Οι παρατηρήσεις είναι αντίστοιχα : 

1, 2, 3, 3, 1. 
  

α) Να υπολογίσετε τη μέση τιμή και τη διασπορά του 
δείγματος . 

 Μονάδες 10 

β) Να βρείτε τη διάμεσο του δείγματος . 

 Μονάδες 5 

γ) Ποια είναι η (απόλυτη) συχνότητα και ποια η σχετική 
συχνότητα της τιμής 3; 

 Μονάδες 5 

δ)  Ποιο είναι το εύρος του δείγματος ; 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ 3o 
Έστω α∈  IR .  ∆ίνεται η συνάρτηση  με πεδίο 
ορισμού το σύνολο των πραγματικών αριθμών IR .    

8 – αx – 2x  f(x) 2=

Ι. Να βρεθεί το α∈ ΙR. αν γνωρίζουμε ότι η γραφική 
παράσταση της συνάρτησης διέρχεται από το σημείο 
Α(1,–2). 

  Μονάδες 5 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΙΙ. Αν α = –4, 
α) να βρεθεί η παράγωγος f΄(x).  

Μονάδες 5  

β) να βρεθεί το x0 ∈  IR  στο οποίο  η συνάρτηση f(x) 
παρουσιάζει ακρότατο . Να βρεθεί αν το ακρότατο 
είναι μέγιστο ή ελάχιστο .  

 Μονάδες 10 

γ) να βρεθεί ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης 
της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f(x) στο 
σημείο Α(1,–2). 

 Μονάδες 5 

 
ΘΕΜΑ 4ο 
 

Ο χρόνος αναμονής των πολιτών μέχρι να εξυπηρετηθούν σε 
μια δημόσια υπηρεσία ακολουθεί κανονική κατανομή, με 
μέση τιμή 5 λεπτά και τυπική απόκλιση 1 λεπτό .  
 

Ι. Να βρείτε πόσο είναι περίπου το ποσοστό των πολιτών 
που εξυπηρετούνται σε χρόνο 

α) από 4 έως 6 λεπτά . 

β) από 3 έως 6 λεπτά . 
 Μονάδες 10 

ΙΙ. Να βρείτε τη διάμεσο και το εύρος της κατανομής του 
χρόνου αναμονής των πολιτών .  

 Μονάδες 10 

ΙΙΙ. Να υπολογίσετε το συντελεστή μεταβολής της 
κατανομής του χρόνου αναμονής .  

  Μονάδες 5 
 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΆΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα δεν θα τα 
αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν .   
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη 
σημείωση .

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη 

διανομή των φωτοαντιγράφων . 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 MAΪΟΥ 2006 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

Α.  Αν z1, z2 είναι μιγαδικοί αριθμοί, τότε να δείξετε ότι : 

2121 zz   zz  ⋅=⋅  . 

Μονάδες 7 

 

Β. Για καθεμιά από τις επόμενες προτάσεις να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθμό της και ακριβώς δίπλα την ένδειξη Σ, 
αν η πρόταση είναι Σωστή, ή Λ, αν αυτή είναι Λανθασμένη. 

1. Έστω f πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το ∆ 
και xο∈∆ . Έστω επίσης f(x)≠0 για κάθε x∈∆ .  

Αν ∞+=
→

   )x(flim
oxx

 τότε ∞−=
→

   
)x(f

1
lim

oxx
. 

Μονάδες 3
 

2. Έστω α, β πραγματικοί αριθμοί . Στο μιγαδικό επίπεδο 
οι εικόνες Μ(α,β) και Μ΄(α,–β) των συζυγών 
μιγαδικών z=α+β i  και iβ–αz =  είναι σημεία 
συμμετρικά ως προς τον πραγματικό άξονα . 

Μονάδες 3 

3. Αν μια πραγματική συνάρτηση f δεν είναι συνεχής σε 
ένα σημείο xο, τότε δεν μπορεί να είναι παραγωγίσιμη 
στο xο.  

Μονάδες 3 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

4. Έστω η συνάρτηση  x  )x(f =  με πεδίο ορισμού ∆ = [0, +∞), 

τότε  
x

1
  (x)f =′  για κάθε x ∈  (0, +∞). 

                                              Μονάδες 3 

5. Αν ένα τουλάχιστον από τα όρια  )x(flim
oxx +→

, 

είναι +∞ ή –∞, τότε η ευθεία x=x)x(flim
–
oxx→

ο λέγεται 

οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f. 

Μονάδες 3 

6.  Έστω δύο συναρτήσεις f, g ορισμένες σε ένα διάστημα 
∆. Αν 

• οι f, g είναι συνεχείς στο ∆ και 

• f΄(x) = g΄(x) για κάθε εσωτερικό σημείο x του ∆,  

τότε υπάρχει σταθερά c τέτοια, ώστε για κάθε x∈∆ 
ισχύει : 

  f(x) = g(x) + c .      
Μονάδες 3 

 

ΘΕΜΑ 2ο     

∆ίνεται η εξίσωση  

x2 – 4x + 13 = 0   (1) 

α. Να λυθεί στο σύνολο των μιγαδικών αριθμών η εξίσωση (1). 

Μονάδες 9 

β. Αν z1, z2 οι ρίζες της εξίσωσης (1), τότε να υπολογιστεί η 
τιμή της παράστασης 2006

221
2

1 i z13  z z 2– z  A  ++⋅=  . 

Μονάδες 9 

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

γ. Αν z1 = 2+3i, τότε να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των 
εικόνων των μιγαδικών αριθμών z για τους οποίους 
ισχύει : 

 . 5  z – z  1 =  

Μονάδες 7 

ΘΕΜΑ 3ο 

∆ίνεται η συνάρτηση  
1  x,

4x
4  8x – x

1x,λ  x 
4
3

– 
   f(x)

2
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

>+

≤+
=     με λ∈ΙR. .     . 

 

Ι. Να βρείτε την τιμή του λ∈ΙR. για την οποία η συνάρτηση f 
είναι συνεχής στο xο = 1. 

Μονάδες 10 

ΙΙ. Για λ=0 

α. να εξετάσετε αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη 
στο ΙR. . 

Μονάδες 7 

β. να βρείτε την πλάγια ασύμπτωτη της γραφικής 
παράστασης της συνάρτησης f στο  +∞ . 

 Μονάδες 8 
 

 

ΘΕΜΑ 4o  

Για k∈ ΙR. . δίνεται η συνάρτηση 

  για κάθε x∈ ΙR. ..  ,01kxx2 )x(f 23 +−=

Ι. Να βρεθεί η τιμή του k∈ ΙR για την οποία η εφαπτομένη 
της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο 
Α (1, f(1)) είναι παράλληλη στον άξονα x΄x. 

Μονάδες 5 

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΙΙ. Για k = 3  

α. να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία και τα 
ακρότατα .  

Μονάδες 8 
β. να βρείτε το σύνολο τιμών της f στο διάστημα (–∞, 0]. 

Μονάδες 5 

γ. και για κάθε α∈ ( 14,15) να αποδείξετε ότι η εξίσωση 
f(x) = α–5 έχει ακριβώς μία λύση στο διάστημα (0,1). 

Μονάδες 7 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Τα 
θέματα δεν θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν.   
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη 
σημείωση .

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
4. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη 

διανομή των φωτοαντιγράφων . 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ 2007  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)  

 

ΘΕΜΑ 1ο 

A) Έστω f, g δύο παραγωγίσιμες συναρτήσεις στο  . Να 
αποδείξετε ότι ,g΄(x)(x)΄fg(x)]΄ (x)[f +=+ για κάθε x∈. 

 Μονάδες 10 

 

Β) Για καθεμιά από τις επόμενες προτάσεις να γράψετε στο 
τετράδιό σας το γράμμα της και δίπλα την ένδειξη (Σ), 
αν αυτή είναι σωστή, ή την ένδειξη (Λ), αν αυτή είναι 
λανθασμένη . 

 
α) Το εύρος R ενός δείγματος ν παρατηρήσεων δεν 

επηρεάζεται από τις δύο ακραίες παρατηρήσεις . 

 Μονάδες 3 

β) Το ραβδόγραμμα χρησιμοποιείται για τη γραφική 
παράσταση των τιμών μιας ποιοτικής μεταβλητής . 

 Μονάδες 3 

γ) Σε ένα ιστόγραμμα σχετικών συχνοτήτων το εμβαδόν 
του χωρίου που ορίζεται από το πολύγωνο σχετικών 
συχνοτήτων και τον οριζόντιο άξονα είναι ίσο με 1. 

 Μονάδες 3 

 

 

 
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

δ)  Έστω f, g δύο οποιεσδήποτε παραγωγίσιμες συναρτήσεις 
στο , τότε ισχύει : 

,g΄(x)(x)΄f g(x)]΄ (x)[f ⋅=⋅ για κάθε x∈ . 

 Μονάδες 3 

ε) Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το Α λέμε ότι 
παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο x1∈A, όταν 

για κάθε x σε μια περιοχή του x)f(xf(x) 1> 1. 

Μονάδες 3 
 
ΘΕΜΑ 2ο 

∆ίνεται η συνάρτηση f με 1xf(x) 2 += , όπου x∈. Να βρείτε: 
  

α) Το ρυθμό μεταβολής της συνάρτησης f ως προς x, όταν 
x=2. 

 Μονάδες 10 

β) Τα ακρότατα της συνάρτησης f. 

 Μονάδες 10 

γ) Το σημείο Α(x0,f(x0)) της γραφικής παράστασης της 
συνάρτησης, στο οποίο η εφαπτομένη της είναι 
παράλληλη στην ευθεία y=3. 

 Μονάδες 5 

 

 

ΘΕΜΑ 3o 
 

Στον παρακάτω (ελλιπή) πίνακα παρουσιάζονται οι σχετικές 
συχνότητες των τιμών σε Ευρώ ενός συγκεκριμένου 
προϊόντος σε 50 καταστήματα μιας πόλης : 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

 

Τιμή προϊόντος 
(σε Ευρώ) 

[   –   ) 

Σχετική Συχνότητα 
fi

  8 – 10 0,2 
10 – 12 f2

12 – 14 0,3 
14 – 16 f4

 

α) Αν η μέση τιμή των τιμών του προϊόντος στα καταστήματα αυτά 
είναι 06,11x =  Ευρώ, να βρείτε τις σχετικές συχνότητες f2 και f4 
. 

Μονάδες 10  

β) Αν f2=0,4 και f4=0,1  τότε, 

i) να βρείτε σε πόσα καταστήματα η τιμή του προϊόντος 
είναι μεγαλύτερη ή ίση των 10 Ευρώ. 

  Μονάδες 8 

ii) να κατασκευάσετε το πολύγωνο αθροιστικών 
σχετικών συχνοτήτων . 

  Μονάδες 7 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
 

Σε ένα δείγμα ν παρατηρήσεων x1,x2,…,xν μιας μεταβλητής X 
είναι 8x =  και . 4s2

x =

α) Αν y1,y2,…,yν είναι το δείγμα των παρατηρήσεων που 
προκύπτουν αντιστοίχως από τις x1,x2,…,xν όταν κάθε 
μία αυξηθεί κατά 10% τότε: 

i) Να εξετάσετε αν το δείγμα y1,y2,…,yν είναι 
ομοιογενές . 

  Μονάδες 5 

ii) Να συγκριθούν μεταξύ τους τα δύο δείγματα ως 
προς την ομοιογένεια . 

  Μονάδες 5 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

 

 

β) Αν 
x

i
i

s
xx

z
−

=  για κάθε i=1,2,…,ν 

i) να βρείτε τη μέση τιμή z  και την τυπική 
απόκλιση sz των z1,..., zν. 

  Μονάδες 10 

ii) να εξετάσετε αν ορίζεται ο συντελεστής 
μεταβολής (CV) των z1,..., zν . 

  Μονάδες 5 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤAΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα αντιγράψετε 
τα θέματα στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν .   
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη 
σημείωση .

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη 

διανομή των φωτοαντιγράφων . 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 MAΪΟΥ 2007 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

Α. 1. Έστω η συνάρτηση  ν∈ Ι Ν. –{0,1}.  ,x)x(f ν=

  Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη 
στο  και ισχύει 1νx)x(f ΄ −⋅ν= . 

Μονάδες 10 

 2. Nα ορίσετε πότε μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως 
αύξουσα σ’ ένα διάστημα ∆ του πεδίου ορισμού της. 

Μονάδες 5 

 

Β. Για καθεμιά από τις επόμενες προτάσεις να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθμό της και ακριβώς δίπλα την ένδειξη Σ, 
αν η πρόταση είναι Σωστή, ή Λ, αν αυτή είναι Λανθασμένη. 

1. Για κάθε μιγαδικό z ισχύει −⋅= zzz . 
Μονάδες 2

 

2. Μια συνάρτηση f είναι 1-1, αν και μόνο αν κάθε 
οριζόντια ευθεία (παράλληλη στον xx΄) τέμνει τη 
γραφική παράστασή της το πολύ σε ένα σημείο . 

Μονάδες 2 

3. Αν υπάρχει το όριο της συνάρτησης f στο x0∈ και 
0)x(flim

0xx
<

→
, τότε f(x)<0 κοντά στο x0. 

Μονάδες 2 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

4. Aν f είναι συνεχής συνάρτηση στο [α,β], τότε η f παίρνει στο 
[α,β] μια μέγιστη τιμή Μ και μια ελάχιστη τιμή m. 

Μονάδες 2 

5. Έστω η συνάρτηση f(x)=ημx με πεδίο ορισμού το , 
τότε f ΄(x)=–συνx, για κάθε x∈ . 

Μονάδες 2 

 

ΘΕΜΑ 2ο     

Θεωρούμε τους μιγαδικούς αριθμούς z=(λ-2)+2λi, όπου λ∈ . 

α. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων των μιγαδικών z. 

Μονάδες 9 

β. Αν ισχύει 2zz =+ , να βρείτε το Re ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

z
1

.   

Μονάδες 7 

γ. Αν 2z =  και Im(z)≠0, να βρείτε το λ . 

Μονάδες 9 

ΘΕΜΑ 3ο 

∆ίνεται η συνάρτηση 
x
4)x(f =  , με x>0. 

 

α. Να βρείτε τα όρια 

 i) 
)x(f
)x(f ΄

lim
x +∞→

  ii) 22x )2x(
)x(fx

lim
−→

 

Μονάδες 8 

β. Nα βρείτε το σημείο Μ της γραφικής παράστασης της 
συνάρτησης f που απέχει από το σημείο Ο(0,0) τη 
μικρότερη απόσταση . 

 Μονάδες 9 

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 

γ. Nα αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό σημείο της 
γραφικής παράστασης της συνάρτησης f, στο οποίο η 
εφαπτομένη είναι παράλληλη προς την ευθεία y=-2x+6. 

 Μονάδες 8 

 

ΘΕΜΑ 4o  

Έστω μια συνάρτηση f, η οποία είναι συνεχής στο  . Aν για 
κάθε x≠0 ισχύει xf(x)=x+2ημx, τότε:  

α. Να βρείτε το f(0). 

Μονάδες 7 

β. Να αποδείξετε ότι f(x)<3 για κάθε x∈ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π

2
,0 . 

Μονάδες 10 

γ. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f(x)=2 έχει τουλάχιστον μια 

ρίζα στο ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π
π ,
2

. 

Μονάδες 8 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν .   
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη 
σημείωση .

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

4. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη 

διανομή των φωτοαντιγράφων . 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2009 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)  
 

ΘΕΜΑ 1ο 

A. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της σταθερής συνάρτησης 
c)x(f =  είναι η 0)x(f =′ , για κάθε x∈ .   

 Μονάδες 10  

Β. Για καθεμιά από τις επόμενες προτάσεις να γράψετε στο 
τετράδιό σας το γράμμα της και δίπλα την ένδειξη (Σ), 
αν αυτή είναι σωστή, ή την ένδειξη (Λ), αν αυτή είναι 
λανθασμένη .  
α. Για το πηλίκο δύο παραγωγίσιμων συναρτήσεων f, g 

ισχύει ότι 

( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )
( )( )

.
xg

xgxfxgxf
xg
xf

2
−′′

=
′

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 

 Μονάδες 3 

β. Αν για τις συναρτήσεις f και g ισχύει ότι  

και 1
xx 0

)x(flim =
→

2
xx 0

)x(glim =
→

, όπου ∈ , τότε 

ισχύει 

21 ,

( ) .)x(g)x(flim 21
xx 0

⋅=
→

     

Μονάδες 3 

γ. Το διάγραμμα συχνοτήτων χρησιμοποιείται για τη 
γραφική παράσταση των τιμών μιας ποσοτικής 
μεταβλητής . 

Μονάδες 3 

 

http://edu.klimaka.gr


ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

δ. Το εύρος ενός δείγματος ν παρατηρήσεων είναι μέτρο 
διασποράς . 

Μονάδες 3 

ε. Ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης της 
καμπύλης που είναι η γραφική παράσταση μιας 
συνάρτησης f στο σημείο της ( )( )00 xf,x  είναι ο 
αριθμός . ( )0xf ′

Μονάδες 3 
 

ΘΕΜΑ 2ο 

Στον επόμενο πίνακα δίνονται οι τιμές , i=1,2,3,4 μιας 
μεταβλητής Χ με τις αντίστοιχες συχνότητές τους 

ix
iν , 

i=1,2,3,4. 

ix  iν  

1 1 

3 2 

5 1 

7 4 

Να υπολογίσετε : 
α. τη μέση τιμή x , 

Μονάδες 8 
β. τη διάμεσο δ, 

Μονάδες 8 
γ. τη διακύμανση . 2s

Μονάδες 9 
 

ΘΕΜΑ 3o 

∆ίνεται η συνάρτηση ( )
1x

xxf 2

2

+
= , x∈ .  

α. Να βρείτε την πρώτη παράγωγο ( )xf ′ . 
Μονάδες 5 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

β. Να προσδιορίσετε το διάστημα στο οποίο η f είναι 
γνησίως φθίνουσα και το διάστημα στο οποίο η f είναι 
γνησίως αύξουσα .  

Μονάδες 8 
γ. Να βρείτε τα ακρότατα της f. 

Μονάδες 5 
δ. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής 

παράστασης της f στο σημείο της ( )( )1f,1 −− . 
Μονάδες 7 

ΘΕΜΑ 4ο 
 
Η ηλικία των κατοίκων μιας πόλης ακολουθεί την κανονική 
κατανομή με μέση τιμή 50 έτη και τυπική απόκλιση 15 έτη .  
α. Να βρείτε τη διάμεσο της κατανομής της ηλικίας των 

κατοίκων .  

   Μονάδες 4 

β. Να βρείτε τον συντελεστή μεταβολής και να εξετάσετε αν 
το δείγμα των ηλικιών είναι ομοιογενές . 

 Μονάδες 8 

γ. Αν ο αριθμός των κατοίκων της πόλης είναι 4000, να 
βρείτε πόσοι περίπου κάτοικοι είναι ηλικίας 

(i) μεταξύ 35 και 65 ετών, 
 Μονάδες 6 

(ii) μεταξύ 5 και 35 ετών . 
 Μονάδες 7 

 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
εξεταζόμενο μάθημα).  Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο 
τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την 
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. 
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2009 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)  
 

ΘΕΜΑ 1ο 

A. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της σταθερής συνάρτησης 
c)x(f =  είναι η 0)x(f =′ , για κάθε x∈ .   

 Μονάδες 10  

Β. Για καθεμιά από τις επόμενες προτάσεις να γράψετε στο 
τετράδιό σας το γράμμα της και δίπλα την ένδειξη (Σ), 
αν αυτή είναι σωστή, ή την ένδειξη (Λ), αν αυτή είναι 
λανθασμένη .  
α. Για το πηλίκο δύο παραγωγίσιμων συναρτήσεων f, g 

ισχύει ότι 

( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )
( )( )

.
xg

xgxfxgxf
xg
xf

2
−′′

=
′

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 

 Μονάδες 3 

β. Αν για τις συναρτήσεις f και g ισχύει ότι  

και 1
xx 0

)x(flim =
→

2
xx 0

)x(glim =
→

, όπου ∈ , τότε 

ισχύει 

21 ,

( ) .)x(g)x(flim 21
xx 0

⋅=
→

     

Μονάδες 3 

γ. Το διάγραμμα συχνοτήτων χρησιμοποιείται για τη 
γραφική παράσταση των τιμών μιας ποσοτικής 
μεταβλητής . 

Μονάδες 3 

 

http://edu.klimaka.gr


ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

δ. Το εύρος ενός δείγματος ν παρατηρήσεων είναι μέτρο 
διασποράς . 

Μονάδες 3 

ε. Ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης της 
καμπύλης που είναι η γραφική παράσταση μιας 
συνάρτησης f στο σημείο της ( )( )00 xf,x  είναι ο 
αριθμός . ( )0xf ′

Μονάδες 3 
 

ΘΕΜΑ 2ο 

Στον επόμενο πίνακα δίνονται οι τιμές , i=1,2,3,4 μιας 
μεταβλητής Χ με τις αντίστοιχες συχνότητές τους 

ix
iν , 

i=1,2,3,4. 

ix  iν  

1 1 

3 2 

5 1 

7 4 

Να υπολογίσετε : 
α. τη μέση τιμή x , 

Μονάδες 8 
β. τη διάμεσο δ, 

Μονάδες 8 
γ. τη διακύμανση . 2s

Μονάδες 9 
 

ΘΕΜΑ 3o 

∆ίνεται η συνάρτηση ( )
1x

xxf 2

2

+
= , x∈ .  

α. Να βρείτε την πρώτη παράγωγο ( )xf ′ . 
Μονάδες 5 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

β. Να προσδιορίσετε το διάστημα στο οποίο η f είναι 
γνησίως φθίνουσα και το διάστημα στο οποίο η f είναι 
γνησίως αύξουσα .  

Μονάδες 8 
γ. Να βρείτε τα ακρότατα της f. 

Μονάδες 5 
δ. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής 

παράστασης της f στο σημείο της ( )( )1f,1 −− . 
Μονάδες 7 

ΘΕΜΑ 4ο 
 
Η ηλικία των κατοίκων μιας πόλης ακολουθεί την κανονική 
κατανομή με μέση τιμή 50 έτη και τυπική απόκλιση 15 έτη .  
α. Να βρείτε τη διάμεσο της κατανομής της ηλικίας των 

κατοίκων .  

   Μονάδες 4 

β. Να βρείτε τον συντελεστή μεταβολής και να εξετάσετε αν 
το δείγμα των ηλικιών είναι ομοιογενές . 

 Μονάδες 8 

γ. Αν ο αριθμός των κατοίκων της πόλης είναι 4000, να 
βρείτε πόσοι περίπου κάτοικοι είναι ηλικίας 

(i) μεταξύ 35 και 65 ετών, 
 Μονάδες 6 

(ii) μεταξύ 5 και 35 ετών . 
 Μονάδες 7 

 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
εξεταζόμενο μάθημα).  Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο 
τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την 
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό. 
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) 
ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2010 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)  
 

ΘΕΜΑ A 

A1.  Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της ταυτοτικής συνάρτησης 
x)x(f =  είναι 1)x(f =′ , για κάθε x∈ . 

Μονάδες 10 

Α2. Πότε μία συνάρτηση  με πεδίο ορισμού Α λέγεται 
συνεχής ; 

f

Μονάδες 5 

A3. 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 Λάθος, αν η πρόταση είναι 
λανθασμένη .  

α. Αν για τη συνάρτηση  ισχύει , όπου  

πραγματικός αριθμός, τότε ισχύει ότι 

f =
→ 0xx

)x(flim

κ))x(fκlim(
xx

=
→

0

, 

για κάθε πραγματικό αριθμό . κ
 

β. Το ραβδόγραμμα χρησιμοποιείται για τη γραφική 
παράσταση των τιμών μιας ποσοτικής μεταβλητής . 

 

γ. Για το γινόμενο δύο οποιονδήποτε παραγωγίσιμων 
συναρτήσεων ,g ισχύει ότι : f

   =( )′)x(g)x(f f ′ )x( )x(g – )x(g)x(f ′  

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

 

δ. Το άθροισμα όλων των σχετικών συχνοτήτων των 
τιμών μιας μεταβλητής X είναι ίσο με το μέγεθος του 
δείγματος . 

 

ε. Πλάτος μιας κλάσης ονομάζεται η διαφορά του 
κατώτερου από το ανώτερο όριο της κλάσης . 

Μονάδες 10 

 
ΘΕΜΑ B 

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η κατανομή συχνοτήτων των 
ωρών μελέτης των μαθητών της Α΄ τάξης ενός Εσπερινού 
Γενικού Λυκείου στη διάρκεια μιας εβδομάδας . 

Ώρες 
 ix

Συχνότητα 
iν  

2 10 

3 α 

4 10 

5 10 

6 20 
 
Β1. Αν η διάμεσος του δείγματος είναι δ=3,5 να βρείτε την 

τιμή του α . 
Μονάδες 8 

B2. Για α=30, να βρείτε τη μέση τιμή  των ωρών μελέτης 
των μαθητών . 

−x

Μονάδες 7 
Β3. Για α=30, να βρείτε τη διακύμανση  των ωρών μελέτης 

των μαθητών . 

2s

Μονάδες 10 
 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

 
ΘΕΜΑ Γ 

∆ίνεται η συνάρτηση ( ) =xf x3+αx2–9x+β, όπου α,β 
πραγματικοί αριθμοί . 

Γ1. Αν η εφαπτομένη στο σημείο Μ(2,5) της γραφικής 
παράστασης της f έχει συντελεστή διεύθυνσης ίσο με 15, 
να αποδείξετε ότι α=β=3. 

Μονάδες 10 
Γ2. Για α=β=3, να βρείτε το όριο  

42x

9)x(f
2x

lim
−

+′

−→
 

Μονάδες 5 
Γ3. Για α=β=3, να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης 

)x(g = (x)+10. f ′

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ ∆ 

Μια μεταβλητή Χ παίρνει τις τιμές x1=α, x2=α+5, x3=α+10 και 
x4=α+35, όπου α πραγματικός αριθμός . Οι αθροιστικές 
σχετικές συχνότητες των τιμών δίνονται από τον τύπο : 

Fi = 
λ
3i7 −

, για i=1,2,3,4, 

όπου λ θετικός ακέραιος . 
 
∆1. Να αποδείξετε ότι λ=25. 
   Μονάδες 7 

∆2. Να βρείτε τις σχετικές συχνότητες f1,  f2, f3 και f4.

 Μονάδες 8 

∆3. Αν η μέση τιμή των παρατηρήσεων είναι x  =19, να βρείτε 
 την τιμή του α. 

 Μονάδες 10 

 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε 
τα θέματα στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν . ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. 
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρο στυλό . 
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μία (1) ώρα μετά τη 

διανομή των θεμάτων .  
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ 

(ΟΜΑ∆Α Α΄) 
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  (ΟΜΑ∆Α Β΄) 
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 

ΕΣΠΕΡΙΝΑ   
ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) 

 
ΘΕΜΑ  A. 

Α1. Τι ονομάζεται  διάμεσος δ , ενός δείγματος  ν  
παρατηρήσεων , που έχουν διαταχθεί  σε αύξουσα 
σειρά ;  

Μονάδες 4 
Α2. 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 .  

       α)  CV= 
απόκλιση τυπική
 τιμήμέση

 = 
s
x

 100% 

       β)
0

xx
lim
→

f(x) = , όπου ∈ αν και μόνο αν :  

                   
+→
0

xx
lim f(x) =

−→ 0
xx

lim f(x) =  

  γ) Αν οι συναρτήσεις  f, g: A → είναι παραγωγίσιμες  
στο πεδίο ορισμού τους Α , τότε ισχύει :  

         (f.g)΄(x) = x(g)x(f)x(g)x(f ΄−′ ) 

       δ) Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής  στο [α ,β], τότε 
ισχύει :  

           ∫
β

α
f(x)dx= - ∫

α

β
f(x)dx 

 Μονάδες 12 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

A3. Να αντιστοιχίσετε, γράφοντας στο τετράδιό σας, κάθε 
συνάρτηση του πίνακα Α με την παράγωγό της στον πίνακα 
Β. 

                         Πίνακας  Α                                    Πίνακας Β 

Συνάρτηση  f Παράγωγος  f ΄ 
 

 α.    c 

 

  β.    ημx 

 

  γ.    lnx,  x>0 

 

             1.  -
x
1

 

            2.      0 

            3.    –ημx 

            4.       συνx 

            5.       
x
1

 

            6.   1 

                                           

Μονάδες 9 

ΘΕΜΑ B. 

     ∆ίνεται ο πίνακας κατανομής συχνοτήτων: 

 

 

xi
 
 

Συχνότητα 

vi 

Σχετική συχνότητα 

fi 

Αθροιστική 
Συχνότητα 

0 5    

1 2α   

2 15   

3 20   
Αθροίσματα 50   

 

Β1. Να υπολογίσετε τον πραγματικό αριθμό α. 

Μονάδες 5 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

Β2. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να τον 
συμπληρώσετε  για   α=5. 

Μονάδες 9 

 

Β3. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή, για  α=5. 

Μονάδες 6 

 

Β4. Να βρείτε τη διάμεσο, για  α=5. 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Γ.   

    ∆ίνεται η συνάρτηση f:  → με τύπο :   

 

 f(x) = 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

>
−
−

≤

3
3

9

3

2

2
x,

xx
x

x    , 4-αx

  

 

Γ1. Να βρείτε το 
−→3x

lim  f (x) 

Μονάδες 5 

Γ2. Να βρείτε το 
+→3x

lim  f (x) 

Μονάδες 12 
 

Γ3. Να βρείτε για ποια τιμή του α∈ η f είναι  συνεχής  στο 
x0= 3.   

Μονάδες 8  



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ  ∆.  

     ∆ίνεται η συνάρτηση f με τύπο f(x)= αx2+2x-3, x∈ .  

∆1. Αν 22 −=′ )(f ,να προσδιορίσετε τον πραγματικό αριθμό α. 
Μονάδες 5 

∆2. Για 1α −= , να μελετήσετε τη συνάρτηση f  ως προς την  
μονοτονία και τα ακρότατα .  

Μονάδες 10 
   

∆3. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα  ∫ −+−
2

0

2 32 dx)xx( .  

 Μονάδες 10 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά  
(ημερομηνία , εξεταζόμενο  μάθημα).Να μην αντιγράψετε 
τα θέματα στο τετράδιο .  

2. 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 .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον  

με μαύρο στυλό ανεξίτηλης  μελάνης .  
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη  επιστημονικά είναι 

αποδεκτή .  
6. Να μη χρησιμοποιήσετε  το χαρτί μιλιμετρέ .  
7. ∆ιάρκεια εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή  των 

φωτοαντιγράφων .  
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  10.00 π.μ. 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) 

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ  2011 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ : 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)  

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Έστω f, g δύο παραγωγίσιμες συναρτήσεις στο  . Να 
αποδείξετε ότι (f(x) + g(x))΄= f΄(x) + g΄(x). 

Μονάδες 7 

Α2. Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το Α 
παρουσιάζει τοπικό μέγιστο στο σημείο x1 ∈Α; 

Μονάδες 4 

Α3. Πότε μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε ένα 
διάστημα ∆ του πεδίου ορισμού της;  

Μονάδες 4 

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 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

α) Η διακύμανση εκφράζεται στις ίδιες μονάδες με τις 
οποίες εκφράζονται οι παρατηρήσεις.  

Μονάδες 2 

β) Σε μία κανονική κατανομή το εύρος ισούται 
περίπου με έξι φορές τη μέση τιμή, δηλαδή R≈6 x . 

Μονάδες 2 

γ) Για την παράγωγο μίας σύνθετης συνάρτησης ισχύει 
(f(g(x)))΄=f΄(g(x)) · g΄(x)  

 Μονάδες 2 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

δ)  Πάντοτε ένα μεγαλύτερο δείγμα δίνει πιο 
αξιόπιστα αποτελέσματα από ένα μικρότερο 
δείγμα .  

Μονάδες 2 

ε) Ένα δείγμα τιμών μιας μεταβλητής είναι 
ομοιογενές, αν ο συντελεστής μεταβλητότητας δεν 
ξεπερνά το 10%. 

Μονάδες 2 

ΘΕΜΑ B 
 

∆ίνεται η συνάρτηση 
f(x)  ,    x∈ 4x33x +−−=

Β1. Να δείξετε ότι η f(x) είναι γνησίως φθίνουσ  στο  . α

  Μονάδες 6 
 
Β2. Να δείξετε ότι η παράγωγος f΄(x) έχει ολικό μέγιστο και 

να το υπολογίσετε .  

Μονάδες 7 
 
B3. Να βρείτε την εφαπτομένη της γραφικής παράστασης 

της συνάρτησης f στο σημείο Α(1, f(1)).  
Μονάδες 6 

Β4. Να υπολογίσετε το όριο  
x

f(x)
x
lim

4
0

−
→

 

Μονάδες 6 
 
ΘΕΜΑ Γ 
∆ίνεται η συνάρτηση  

5x2x)x(f +κ−=  ,    κ∈ 
 

Γ1. Να βρεθεί το ∈ αν γνωρίζουμε ότι η γραφική 
παράσταση της f διέρχεται από το σημείο (-1, 12). 

κ

Μονάδες 5 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Γ2. Για =6 να βρεθούν οι εξισώσεις των εφαπτομένων στη 
γραφική παράσταση της συνάρτησης f στα σημεία με 
τετμημένες  και 

κ

2x = 4x = . 
Μονάδες 10 

 
Γ3. Να αποδειχθεί ότι το σημείο τομής των εφαπτομένων 

βρίσκεται πάνω στην ευθεία x=3. 
Μονάδες 5 

Γ4. Να βρεθεί το εμβαδό του τριγώνου ανάμεσα στις 
εφαπτόμενες και τον άξονα x΄x. 

 

Μονάδες 5 
 

 
 

ΘΕΜΑ ∆  
Οι πωλήσεις, σε χιλιάδες ευρώ, που έγιναν από τους πωλητές μιας 
εταιρείας κατά τη διάρκεια ενός έτους ομαδοποιήθηκαν σε πίνακα 
συχνοτήτων με κλάσεις ίσου πλάτους. Το αντίστοιχο πολύγωνο 
σχετικών συχνοτήτων fi% έχει διαδοχικές κορυφές τις: 
Α(8, 0) Β(10, 10) Γ(12, 20)  ∆(14, y∆) 
E(16, yΕ) Ζ(18, 10) Η(20, 0) 
όπου y∆ ,  yΕ οι τεταγμένες των κορυφών ∆ και Ε του πολυγώνου 
ΑΒΓ∆ΕΖΗ. 
 

∆1. Να υπολογιστούν οι τεταγμένες y∆  και yΕ των κορυφών 
∆ και Ε, αν επιπλέον γνωρίζουμε ότι η μέση τιμή των 
πωλήσεων στη διάρκεια του έτους είναι 14200 ευρώ και 
το ευθύγραμμο τμήμα ∆Ε είναι παράλληλο προς τον 
οριζόντιο άξονα . 

Μονάδες 7 
 

∆2. Να σχεδιαστεί το πολύγωνο των σχετικών συχνοτήτων 
fi%. 

Μονάδες 3 
 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

∆3. Να κατασκευαστεί ο πίνακας των σχετικών συχνοτήτων 
fi% της κατανομής των πωλήσεων που έγιναν από τους 
πωλητές της εταιρείας κατά τη διάρκεια ενός έτους . 

Μονάδες 7 
∆4. Η διεύθυνση της εταιρείας αποφάσισε τη χορήγηση ενός 

επιπλέον εφάπαξ ποσού σε όσους πωλητές έχουν κάνει 
ετήσιες πωλήσεις τουλάχιστον 15000 ευρώ . Να 
υπολογιστεί το ποσοστό των πωλητών που θα λάβουν 
αυτό το ποσό . 

Μονάδες 4 
∆5. Το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από το πολύγωνο 

συχνοτήτων της κατανομής των πωλήσεων οι οποίες 
έγιναν από τους πωλητές της εταιρείας κατά τη 
διάρκεια ενός έτους και του  οριζόντιου άξονα είναι 80. 
Να βρείτε τον αριθμό των πωλητών που δικαιούνται το 
εφάπαξ ποσό που αναφέρεται στο ∆4 ερώτημα . 

Μονάδες 4 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 

εξεταζόμενο  μάθημα).  Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο 
τετράδιο .  

2. 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 .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο  με μαύρο 

στυλό .  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια , 
διαγράμματα και πίνακες .  

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ . 
6. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
7. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  10.30 π .μ . 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

  



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) 

∆ΕΥΤΕΡΑ  16 ΜΑΪΟΥ  2011 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
ΘΕΜΑ Α 

A1. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα ∆ και 
x0 ένα εσωτερικό σημείο του ∆ . Αν η f παρουσιάζει 
τοπικό ακρότατο στο x0 και είναι παραγωγίσιμη στο 
σημείο αυτό, να αποδείξετε ότι : f ′(x0) = 0 

Μονάδες 10 

A2. ∆ίνεται συνάρτηση f ορισμένη στο  . Πότε η ευθεία 
y=λx+β λέγεται ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης 
της f στο ∞+ ; 

Μονάδες 5 

A3. 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 Λάθος, αν η πρόταση είναι 
λανθασμένη .  

α) Για κάθε μιγαδικό αριθμό z ≠ 0 ορίζουμε z0=1 

β) Μια συνάρτηση f:A→ λέγεται συνάρτηση 1-1, όταν 
για οποιαδήποτε Ax,x ∈21  ισχύει η συνεπαγωγή :  
αν  x1≠x2,  τότε  f(x1) ≠ f(x2) 

γ) Για κάθε x∈1=–{x |συνx=0} ισχύει : 
x

1)x( 2συν
εφ  −=′   

δ) Ισχύει ότι : 1
x
 xlim

  x
=

ημ
∞+→

 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ε) Οι γραφικές παραστάσεις C και C΄ των συναρτήσεων 
f και f–1 είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία y=x 
που διχοτομεί τις γωνίες xOy και x΄Oy΄. 

Μονάδες 10 

 
ΘΕΜΑ Β 

Έστω οι μιγαδικοί αριθμοί z και w, με z≠3i, οι οποίοι 
ικανοποιούν τις σχέσεις : 

1i3z =−   και  
i3z

1i3zw
−

+−=  

B1. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των εικόνων των 
μιγαδικών αριθμών z 

Μονάδες 7 

B2.  Να αποδείξετε ότι : 

i3z
1i3z
−

=+−  

Μονάδες 4 

B3.  Να αποδείξετε ότι ο w είναι πραγματικός αριθμός και 
ότι −2≤w≤2 

Μονάδες 8 

B4.  Να αποδείξετε ότι :  zwz =−  

Μονάδες 6 
 

ΘΕΜΑ Γ 

∆ίνεται η συνάρτηση f(x)=
x
2x2 + ,  x≠0 

Γ1. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία 
και τα ακρότατα . 

Μονάδες 6 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Γ2. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής 
παράστασης της συνάρτησης f στο σημείο Α  ( ))2(f,2

Μονάδες 6 

Γ3.  Να βρείτε τις ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της 
συνάρτησης f. 

Μονάδες 6 

Γ4. Να βρείτε το όριο : 
1x

3
x
1f

lim 21x −

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

→
 

Μονάδες 7 

ΘΕΜΑ ∆  

∆ίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση f : →, με f(0)=0, η 
οποία ικανοποιεί τη σχέση  f(x)+x f ′(x)=ημx, για κάθε x∈ . 

∆1. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση  g(x)=xf(x)+συνx, x∈ 
είναι σταθερή στο .  

Μονάδες 6 

∆2.  Να αποδείξετε ότι :  

,
x
συνx)x(f −

=
1

 x∈ και x≠0 

Μονάδες 6 

∆3. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση 1–συνx = xημx έχει μία 

τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ππ

2
3,

2
 

Μονάδες 6 

∆4. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον ξ∈(0,π) 
τέτοιο ώστε : 

ξημξ+συνξ=1+ 2
2

2
ξ

π
 

Μονάδες 7 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 

εξεταζόμενο  μάθημα).  Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο 
τετράδιο .  

2. 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 .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο  με μαύρο 

στυλό .  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια , 
διαγράμματα και πίνακες .  

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ . 
6. Κάθε απάντηση επιστημονικά  τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
7. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  10.00 π .μ . 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
 ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 
 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ 

(ΟΜΑ∆Α Α΄) 
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  (ΟΜΑ∆Α Β΄) 
ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ  2011 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 

ΕΣΠΕΡΙΝΑ   
ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΠΕΝΤΕ  (5) 

 

ΘΕΜΑ  A 

Α1. α) Τι ονομάζεται  σχετική συχνότητα τιμής xi μιας 
μεταβλητής ;  

(Μονάδες 4) 
 β) Έστω ν1,ν2,…,νκ οι συχνότητες  των τιμών μιας 

μεταβλητής ενός δείγματος  μεγέθους  ν και f1,f2,…,fκ 
οι αντίστοιχες σχετικές  συχνότητες . Να μεταφέρετε  
στο τετράδιό  σας και να συμπληρώσετε τις 
παρακάτω  ισότητες :  

  i)   ν1 + ν2 + … + νκ =  

(Μονάδες 2) 
ii)   f1 + f2 + … + fκ =  

(Μονάδες 2) 
Μονάδες 8 

 

Α2. 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 . 

α) Εύρος τιμών μιας  μεταβλητής είναι  η διαφορά της 
μικρότερης τιμής από τη μεγαλύτερη .  

(Μονάδες 2) 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 
 

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

β) Αν υπάρχουν τα f(x)=
oxx→

lim l 1, g(x)= l
oxx→

lim 2 όπου   

l 1,  l 2∈ , τότε: 
oxx→

lim [ ])x(g)x(f + = l 1– l 2

(Μονάδες 2) 

γ) Αν μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη  σε ένα  
σημείο x0 του πεδίου ορισμού της , τότε είναι  
συνεχής  στο σημείο αυτό .  

(Μονάδες 2) 

δ)  Ισχύει  ότι e∫
β

α
xdx = eα–eβ

(Μονάδες 2) 

Μονάδες 8 
 

A3. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τις 
ισότητες: 

α)   (xα)΄=…                με α∈*, x>0 

(Μονάδες 3) 

β)   (εφx)΄=…               με x∈-
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ΖΖ∈κ

π
+κπ ,
2

 

(Μονάδες 3) 

γ)  ημxdx = … ∫
β

α

(Μονάδες 3) 

Μονάδες 9 
 

ΘΕΜΑ B 

Οι βαθμοί στο μάθημα των Μαθηματικών 50 μαθητών σε ένα 
διαγώνισμα έχουν ομαδοποιηθεί σε πέντε κλάσεις ίσου πλάτους: 
[0,4), [4,8),…, [16,20). Η συχνότητα των κλάσεων αυτών φαίνεται 
στο παρακάτω ιστόγραμμα συχνοτήτων: 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 
 

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

7

3

20

10

4 8 12 16 20
Βαθμοί

0

Μαθητές

 
Β1. Να κατασκευάσετε τον πίνακα κατανομής συχνοτήτων, 

αθροιστικών συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων επί τοις 
εκατό (fi%). 

Μονάδες 10 

Β2. Να βρείτε τη μέση τιμή της βαθμολογίας των μαθητών. 

Μονάδες 5 

Β3. Τι ποσοστό μαθητών έχει βαθμό τουλάχιστον 12; 

Μονάδες 5 

Β4. Να μεταφέρετε το ιστόγραμμα στο τετράδιό σας και να δείξετε 
γραφικά ότι η επικρατούσα τιμή είναι ίση με 14. 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Γ  

  ∆ίνεται η συνάρτηση f με τύπο :     f(x) = 
1
1

−
+

x
x

 ,     όπου x>1 

Γ1.  Να δείξετε ότι f΄(x) = 2)1(
2
−
−

x
 

Μονάδες 9 

Γ2.  Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα 

∫
3

2 2)1(
2
−
−

x
dx 

Μονάδες 6 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 
 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Γ3. Να δείξετε ότι η συνάρτηση  f είναι γνησίως φθίνουσα 
στο (1, +∞ ). Κατόπιν να συγκρίνετε τις τιμές f(2010) 
και f(2011).   

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ  ∆  

       ∆ίνεται η συνάρτηση  f:   με τύπο :   →

f(x)=x2+αx+5,       όπου α=
2

lim
→x

 
65

4
2

2

+−
−
xx

x
 

 

∆1. Να υπολογίσετε την τιμή του πραγματικού αριθμού α. 
Μονάδες 6 

∆2. Αν , να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία 
και τα ακρότατα .  

4−=α

Μονάδες 8 
∆3. Αν , να αποδείξετε  ότι f(x)>0 για κάθε x∈ .  4−=α

 Μονάδες 5 
∆4. Αν , να υπολογίσετε το εμβαδό  του χωρίου που 

περικλείεται  από τη γραφική παράσταση της f, τον 
άξονα x΄x και τις ευθείες x=0 και x=2. 

4−=α

 Μονάδες 6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 
 

 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά  
(ημερομηνία , εξεταζόμενο  μάθημα).Να μην αντιγράψετε 
τα θέματα στο τετράδιο .  

2. 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 .  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον  

με μαύρο στυλό ανεξίτηλης  μελάνης .  
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη  επιστημονικά είναι 

αποδεκτή .  
6. Να μη χρησιμοποιήσετε  το χαρτί μιλιμετρέ .  
7. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  10.30 π.μ. 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) 

∆ΕΥΤΕΡΑ  28 ΜΑΪΟΥ  2012 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
ΘΕΜΑ Α 
 

A1. Έστω μια συνάρτηση f η οποία είναι συνεχής σε ένα 
διάστημα ∆ . Αν  0(x)f >′ σε κάθε εσωτερικό σημείο x 
του ∆, τότε να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως 
αύξουσα σε όλο το ∆ 

Μονάδες 7 
 

A2. Πότε λέμε ότι μία συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα 
κλειστό διάστημα [α, β]; 

Μονάδες 4 
 
 

A3. Έστω συνάρτηση f με πεδίο ορισμού Α . Πότε λέμε ότι η 
f παρουσιάζει στο x0œA τοπικό μέγιστο ; 

Μονάδες 4 
 
 

A4. 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 Λάθος, αν η πρόταση είναι 
λανθασμένη .  

α) Στο μιγαδικό επίπεδο οι εικόνες δύο συζυγών 
μιγαδικών είναι σημεία συμμετρικά ως προς τον 
πραγματικό άξονα . 

β) Μια συνάρτηση f είναι 1-1, αν και μόνο αν για κάθε 
στοιχείο y του συνόλου τιμών της η εξίσωση f(x)=y 
έχει ακριβώς μία λύση ως προς x 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

γ) Αν είναι = +∞ ,  τότε  f(x)<0 κοντά  στο  x( )xflim 
0x  x→

0

 

( )
δ) Αν δύο συναρτήσεις f, g είναι ορισμένες και συνεχείς 

σε ένα διάστημα ∆ και ισχύει ότι xg(x)f ′=′ για κάθε 
εσωτερικό σημείο x του ∆, τότε ισχύει πάντα 
f(x)=g(x) για κάθε xœ∆ 

ε) Ένα τοπικό μέγιστο μπορεί να είναι μικρότερο από 
ένα τοπικό ελάχιστο . 

Μονάδες 10 

 
ΘΕΜΑ Β 
 

Θεωρούμε τους μιγαδικούς z και w για τους οποίους ισχύουν 
οι επόμενες σχέσεις : 

 363z3z 22 =++−  

 2w1w2 −=−   
 

B1. Να αποδείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων 
των μιγαδικών αριθμών z στο επίπεδο είναι κύκλος με 
κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα ρ=3 

Μονάδες 8 
 

B2.  Αν  είναι δύο από τους παραπάνω μιγαδικούς 

αριθμούς z με 
21 z,z

 2zz 21 3=− , να βρείτε το  zz 21 +  

Μονάδες 9 
 

B3.  Να αποδείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων 
των μιγαδικών αριθμών w στο επίπεδο είναι κύκλος με 
κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα ρ=1 

Μονάδες 8 
 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΘΕΜΑ Γ 

∆ίνεται η συνάρτηση f(x)= ,βxα
x
2 2 ++  x>0 με α,βœ  

Γ1. Αν είναι α<0, να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως 
φθίνουσα στο διάστημα (0,+∞)  

Μονάδες 4 

Γ2. Αν είναι α<0, να αποδείξετε ότι η εξίσωση f(x)=0 έχει 
ακριβώς μία λύση στο (0,+∞)  

Μονάδες 7 

Γ3.  Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f : 

i)   έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη για κάθε α,β, την οποία 
και να βρείτε (μονάδες 3) 

ii) έχει οριζόντια ασύμπτωτη μόνο για α=0 και βœ, την 
     οποία και να βρείτε (μονάδες 3) 

Μονάδες 6 

Γ4. Να βρείτε τις τιμές των α,β για τις οποίες η f 
παρουσιάζει στο σημείο x0=1 τοπικό ακρότατο, το 
f(x0)=7. Στη συνέχεια να καθορίσετε το είδος του 
ακροτάτου αυτού .  

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ ∆  

Έστω συνάρτηση f δύο φορές παραγωγίσιμη στο  για την 
οποία ισχύουν :  

•   2(x)f −>′′

•  2  
xx

ημxf(x)
lim 20  x

=
−
+

→
 

• f(1)= )0(f ′  
 

∆1. Να αποδείξετε ότι f(0)=0 και f(1)= 3−  

Μονάδες 8 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

∆2.  Αν η g(x)=f(x)+α(x+1)2, x∈ και α∈ ικανοποιεί τις 
υποθέσεις του θεωρήματος Rolle στο διάστημα [0,1], να 
βρείτε τον αριθμό α 

Μονάδες 5 
 

∆3. Για α=1 να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό σημείο 
ξ∈(0,1) τέτοιο ώστε f′(ξ)= 2− (ξ+1) 

Μονάδες 6 
 

∆4. Για α=1 να αποδείξετε ότι η g παρουσιάζει ελάχιστο στο 
σημείο ξ του προηγούμενου ερωτήματος .  

Μονάδες 6 

 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 

εξεταζόμενο  μάθημα).  Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο 
τετράδιο .  

2. 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 .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο  με μαύρο 

στυλό .  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια , 
διαγράμματα και πίνακες .  

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ . 
6. Κάθε απάντηση επιστημονικά  τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
7. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  10.30 π .μ . 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 
 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ 

(ΟΜΑ∆Α Α΄) 
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  (ΟΜΑ∆Α Β΄) 
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2012 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 

ΕΣΠΕΡΙΝΑ   
ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) 

 

ΘΕΜΑ  A 

Α1. Τι ονομάζεται  αθροιστική συχνότητα μιας τιμής xi σε  
ποσοτική μεταβλητή ;  

Μονάδες 5 

Α2. 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 . 

α) Τα άκρα  των διαστημάτων που αποτελούν το πεδίο 
ορισμού μιας συνάρτησης  f, μπορούν να θεωρηθούν  
ως πιθανές  θέσεις τοπικών ακροτάτων .   (Μονάδες 2) 

β) Οι ποσοτικές  μεταβλητές  διακρίνονται  σε διακριτές 
και συνεχείς .  (Μονάδες 2) 

γ) Αν η συνάρτηση  f είναι συνεχής  σε σημείο  x0, τότε 
το x0 δεν ανήκει  στο πεδίο ορισμού της .  (Μονάδες 2) 

δ) Αν υπάρχει  το f(x)=  όπου 
0

xx
lim
→ 1l ∈1l  , τότε είναι :  

[f(x)]
0

xx
lim
→

ν= ν
1l , όπου ν∈Ν * (Μονάδες 2) 

ε) Έστω f συνεχής  στο [α ,β] και f(x)  για κάθε 

x , τότε :   ∫
0≥

[ βα∈ , ] β
α

dx)x(f <0 (Μονάδες 2) 

Μονάδες 10 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 
 

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

A3. Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στον αριθμό που 
αντιστοιχεί σε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις, το γράμμα 
που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. 

1. Το άθροισμα των σχετικών συχνοτήτων  f1+f2+f3+…+fκ ενός 
δείγματος μεγέθους ν είναι ίσο με: 

(α) 1    (β) 10    (γ) 50     (Μονάδες 2) 

2. Η παράγουσα της συνάρτησης συνx είναι ίση με: 

(α) εφx+c  (β) ημx+c   (γ) - ημx+c 

(Μονάδες 2) 

3. Το  είναι ίσο με :  ∫
β
α

dx 1

(α) β+α   (β) β-α    (γ) α-β   (Μονάδες 2) 

Μονάδες 6 

A4. Να μεταφέρετε και να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας τις 
παρακάτω ισότητες: 

α) (x) =………  όπου ( )′cf ∈c         (Μονάδες 2) 

β) (x) =………           (Μονάδες 2) ( ′gof )
Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ B 

Οι βαθμοί 20 φοιτητών που πέρασαν επιτυχώς τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 
είναι οι παρακάτω: 

5 , 7 , 8 , 6 , 8 , 6 , 9 , 5 , 8 , 8 , 6 , 8 , 7 , 6 , 7 , 8 , 8 , 6 , 9 , 5  

Β1. Να κατασκευάσετε τον πίνακα συχνοτήτων, αθροιστικών 
συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων επί τοις εκατό (fi%). 

Μονάδες 10 

Β2. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή της βαθμολογίας των φοιτητών. 

Μονάδες 5 

 

 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 
 

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Β3. Να βρείτε την επικρατούσα τιμή.  

Μονάδες 3 

Β4. Να βρείτε τη διάμεσο. 

Μονάδες 3 

Β5.Τι ποσοστό φοιτητών έχει βαθμό τουλάχιστον 8; 

Μονάδες 4 

 

ΘΕΜΑ Γ  

∆ίνεται η συνάρτηση f με τύπο :     f(x) = 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≥κ+

<
κ

1x           ,     x

 1 x          ,           x2

2
       

όπου  πραγματικός αριθμός, διάφορος του 0. κ

Γ1. Αν η f είναι συνεχής στο x0 =1, να δείξετε ότι κ=1 ή =-2  κ

Μονάδες 8 

Γ2. Αν =1, να υπολογίσετε την παράγωγο  f΄(x), όταν x>1 κ

Μονάδες 4 

Γ3. Αν =1, να υπολογίσετε την παράσταση :   κ

Α=f(50) – f΄(245)+1   

Μονάδες 6 

Γ4. Αν =1, να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα   κ ∫
2
0 dx)x(f

Μονάδες 7 

ΘΕΜΑ  ∆  

∆ίνεται η συνάρτηση  f:   με f΄(x) = x→ 2+λx-6 όπου λ∈  
 

∆1. Αν η f παρουσιάζει  τοπικό ακρότατο στο σημείο x0 =3, 
να δείξετε ότι λ=-1 

Μονάδες 8 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 
 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

∆2. Αν λ=-1, να μελετήσετε  την f ως προς την μονοτονία 
και να βρείτε το είδος των ακροτάτων .  

Μονάδες 10 

∆3. Αν λ=-1, να υπολογίσετε το όριο 
3x

)x(flim
3x −

′
→

 

Μονάδες 7 
 
 

 
 

 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά  
(ημερομηνία , εξεταζόμενο  μάθημα).Να μην αντιγράψετε 
τα θέματα στο τετράδιο .  

2. 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 .  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον  

με μαύρο στυλό ανεξίτηλης  μελάνης .  
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη  επιστημονικά είναι 

αποδεκτή .  
6. Να μη χρησιμοποιήσετε  το χαρτί μιλιμετρέ .  
7. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  10.00 π.μ. 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ  2012 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ : 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5)  

 
ΘΕΜΑ Α 

Α1. Αν η συνάρτηση f  είναι παραγωγίσιμη στο , τότε να 
αποδείξετε ότι ( ) ′]xfc[ ∈′= x),x(fc , όπου c  σταθερός 
πραγματικός αριθμός . 

Μονάδες 10 
 

Α2.  Πώς ορίζεται ο συντελεστής μεταβολής ή συντελεστής 

μεταβλητότητας μιας μεταβλητής x, αν 
_
x > 0 και πώς 

αν 
_
x < 0;  

Μονάδες 5 
 

Α3. 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 Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

 

α) Το κυκλικό διάγραμμα χρησιμοποιείται μόνο για τη 
γραφική παράσταση ποσοτικών δεδομένων 
(μονάδες 2). 

β) Η παράγωγος της f στο 0x  εκφράζει το ρυθμό 
μεταβολής του y=f(x) ως προς x, όταν 0xx =  
(μονάδες 2). 

γ)  Αν ,0x >  τότε ( )
x
1xln −=′  (μονάδες 2). 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

δ) Το εύρος, η διακύμανση και η τυπική απόκλιση των 
τιμών μιας μεταβλητής είναι μέτρα διασποράς 
(μονάδες 2).   

ε) 0xx
xxlim

0

ημ=ημ
→

, 0x ∈  (μονάδες 2). 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ B 
 

∆ίνεται η συνάρτηση 
f(x) βα ++= xx2  με   x∈ και α, β ∈ . 

 
Β1. Να βρεθεί το α, ώστε η εφαπτομένη της γραφικής 

παράστασης της f στο σημείο που η γραφική 
παράσταση τέμνει τον ,yy′  σχηματίζει με τον xx′  γωνία 
45ο  

Μονάδες 8 
 

Β2. Αν α=1 και 6
1x
x)x(flim

1x
=

+
β+

−→
, να βρεθεί το β . 

Μονάδες 9 
 
B3. Αν α=1, β=7 και 3x)x(f)x(g −=  με ∈x , να μελετηθεί η g 

ως προς την μονοτονία . 
Μονάδες 8 

 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 

Οι χρόνοι (σε λεπτά) που χρειάστηκαν οι μαθητές μιας 
τάξης για να λύσουν ένα μαθηματικό πρόβλημα ανήκουν 
στο διάστημα [5,45) και έχουν ομαδοποιηθεί σε τέσσερις 
κλάσεις ίσου πλάτους . Τα δεδομένα των χρόνων 
εμφανίζονται στο παρακάτω ιστόγραμμα αθροιστικών 
σχετικών συχνοτήτων επί τοις εκατό .  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

 

Γ1. Με βάση το παραπάνω ιστόγραμμα αθροιστικών 
σχετικών συχνοτήτων επί τοις εκατό, να υπολογίσετε 
τη διάμεσο των χρόνων που χρειάστηκαν οι μαθητές .  

Μονάδες 4 
Γ2. Στον επόμενο πίνακα συχνοτήτων της κατανομής των 

χρόνων, να αποδείξετε ότι α=8 (μονάδες 3) και να τον 
μεταφέρετε κατάλληλα συμπληρωμένο στο τετράδιό 
σας (μονάδες 5). 

 

Χρόνοι 
(λεπτά) xi vi fi% Ni Fi% 

 [5, .    )  α+4    
 [ . , .    )  3α-6    
 [ . , .    )  2α+8    
 [ .  , 45)  α-2    
Σύνολο      

 

Μονάδες 8 

Γ3. Να βρεθεί η μέση τιμή 
_
x  και η τυπική απόκλιση s των 

χρόνων.            (∆ίνεται ότι : 84 ≈9,17) 

Μονάδες 8 
 

Γ4. Να βρεθεί το ποσοστό των μαθητών που χρειάστηκαν 
για να λύσουν το μαθηματικό πρόβλημα τουλάχιστον 
37 λεπτά .  



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Μονάδες 5 
 
 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆ίνεται η συνάρτηση f(x)=
1x

2
2 +

, x∈ 
 

∆1. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία . 
Μονάδες 5 

 

∆2. Αν 0<α<β<γ<3 να αποδείξετε ότι το εύρος των τιμών 
f(0), f(α), f(β), f(γ), f(3) είναι R=1,8 

Μονάδες 5 
 

 

∆3. Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη  της γραφικής 
παράστασης της f στο σημείο ( ))1(f,1Σ  έχει εξίσωση  

2xy: +−=ε  (μονάδες 2). 
Θεωρούμε δέκα σημεία ( ) 10,...,2,1i,y,x ii =  της ευθείας ε 
τέτοια, ώστε οι τετμημένες τους ix  να έχουν μέση τιμή 

10x
_
=  και τυπική απόκλιση .2sx =  Να βρείτε τη μέση τιμή 

_
y  και την τυπική απόκλιση ys  των τεταγμένων iy  των 
δέκα σημείων που επιλέξαμε (μονάδες 6).  

Μονάδες 8 
 

∆4. Έστω ( ) 0x,)x(f,x >Μ  σημείο της γραφικής παράστασης 
της f . Η παράλληλη από το Μ  προς τον άξονα yy′  τέμνει 
τον ημιάξονα xΟ  στο σημείο )0,x(Κ  και η παράλληλη 
από το  Μ  προς τον άξονα xx′  τέμνει τον ημιάξονα yΟ  
στο σημείο ( ))x(f,0Λ . Αν Ο  είναι η αρχή των αξόνων να 
αποδείξετε ότι το εμβαδόν του ορθογωνίου 
παραλληλόγραμμου ΟΚΜΛ γίνεται μέγιστο, όταν αυτό 
γίνει τετράγωνο .  

Μονάδες 7  

 
 
 
 
 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 

εξεταζόμενο  μάθημα).  Να μην αντιγράψετε  τα θέματα στο 
τετράδιο .  

2. 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 .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο 

στυλό .  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια , 
διαγράμματα και πίνακες .  

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ . 
6. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
7. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  10.30 π .μ . 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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