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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΛ 2021-22 

Θέμα Α 

Α1)Να αποδείξετε ότι αν f , g παραγωγίσιμες 

συναρτήσεις ισχύει ότι  (f(x)+g(x))’=f’(x)+g’(x)  (ΜΟΝ.7) 

Α2)Να δώσετε τον ορισμό της διαμέσου ενός δείγματος 

μεγέθους ν μιας μεταβλητής ,με ν άρτιο. (Μ0Ν.6) 

Α3)Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με 

«ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ». 

1.Αν μία συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε ένα διάστημα 

Δ και ισχύει f’(x) > 0 για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ 

τότε η f  είναι γνησίως αύξουσα στο Δ. 

2.Το εύρος είναι ένα αξιόπιστο μέτρο διασποράς . 

3.Το πεδίο ορισμού της f(x) =      (-2,2). 

4.Στο ιστόγραμμα –πολύγωνο συχνοτήτων το εμβαδόν του 

χωρίου που σχηματίζειτο πολύγωνο με τον άξονα χ’χ 

ισούται με το πλήθος των στοιχείων του δείγματος ν. 
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6.Ισχύει ότι (ημχ –συνχ )΄= ημχ+συνχ. 

(ΜΟΝ.12) 
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ΘΕΜΑ Β 

Ο παρακάτω πίνακας δίνει τον αριθμό των επισκέψεων 

40 μαθητών σε διάφορες αθλητικές εγκαταστάσεις  της 

χώρας κατά τη διάρκεια του έτους 2021. 

ΚΛΑΣΕΙΣ Κεντρική τιμή                           
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Β1)Να βρεθεί η μέση τιμή των επισκέψεων κατά τη 

διάρκεια του έτους 2021.(ΜΟΝ.5) 

Β2)Nα βρεθεί η διάμεσος .(ΜΟΝ .5) 

Β3)Πόσοι μαθητές επισκέφθηκαν αθλητικές 

εγκαταστάσεις τουλάχιστον 7 φορές; (ΜΟΝ.6) 

Β4)Τι ποσοστό των μαθητών επισκέφθηκαν αθλητικές 

εγκαταστάσεις το πολύ 3 φορές;(ΜΟΝ.6) 
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ΘΕΜΑ Γ 

Μια εταιρεία έχει προσλάβει υπάλληλο για να καταγράψει 

την προυπηρεσία των ατόμων που περνούν από 

συνέντευξη προκειμένου να προσληφθούν στην εταιρεία. 

Εξετάζοντας συνολικά 400 βιογραφικά σημειώματα βρήκε 

ότι η διάρκεια  προυπηρεσίας ακολουθεί περίπου την 

κανονική κατανομή με μέση τιμή 2 έτη και τυπική 

απόκλιση 4 μήνες. 

Γ1)Βρείτε πόσοι περίπου είχαν προυπηρεσία από 20 έως 

28 μήνες;(ΜΟΝ.6) 

Γ2)Βρείτε τι ποσοστό είχαν προυπηρεσία τουλάχιστον 3 

χρόνια .(ΜΟΝ.7) 

Γ3)Εξετάστε αν το παραπάνω δείγμα είναι 

ομοιογενές.(ΜΟΝ.6) 

Γ4)Να βρεθεί το εύρος του παραπάνω δείγματος καθώς 

και η διάμεσος του.(MON.6) 
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 ΘΕΜΑ Δ 

Δίνεται η συνάρτηση g(x) =     + βx  ,x Є ℝ. 

 η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων με 

 
 

 
 =      

         

 
 και –β =      

       

   
 . 

Δ1)Να αποδείξετε ότι α =2 και β=4 (ΜΟΝ.5) 

Δ2)Να μελετήσετε την g ως προς τη μονοτονία και τα 

ακρότατα (ΜΟΝ.5) 

Δ3)Να βρεθεί η εξίσωση της οριζόντιας εφαπτομένης 

της γραφικής παράστασης της g. (Μ0Ν.5) 

Δ4)Υπολογίστε το       
        

 
 .(ΜΟΝ.5) 

Δ5)Να συγκρίνετε τους αριθμούς g(    και g(
 

 
) 

αιτιολογώντας την απάντηση σας.(ΜΟΝ.5) 

 

Καλή Επιτυχία!!! 

 

 


