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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2006

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 1ο
Α. Αν x1 , x2 , …, xκ οι τιµές µιας µεταβλητής X που αφορά τα άτοµα ενός δείγµατος
µεγέθους ν όπου κ, ν µη µηδενικοί φυσικοί αριθµοί µε κ≤ν

i) Τι ονοµάζεται σχετική συχνότητα fi της τιµής xi  , i = 1,2,…,κ
ii) ∆είξτε ότι 0 ≤ fi  ≤ 1 για i = 1,2,…,κ
iii) ∆είξτε ότι f1 + f2 +…+ fκ =1

(9 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)
Β. Έστω Α, Β δύο ασυµβίβαστα ενδεχόµενα ενός δειγµατικού χώρου Ω. Να
αποδείξετε ότι ( ) ( ) ( )BPAPBAP +=∪

(8 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)
Γ. Να γράψετε στην τελευταία στήλη το γράµµα της σωστής απάντησης

Α Β Γ ∆ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1 Αν Ρ(Α)=0.3 τότε το Ρ(Α΄) ισούται  µε 0.3 0.8 0.7 0.1
2 Αν Ρ(Α)=0.3, Ρ(Β)=0.4, Ρ(Α∩Β)=0.1 τότε το Ρ(Α∪Β) ισούται µε 0.6 0.7 0.8 0.9

Το  Ρ(Α - Β)   ισούται µε 0.6 0.7 0.8 0.93 Αν Ρ(Α)=0.8 , Ρ(Α∩Β)=0.2
τότε Το Ρ(Α΄∪Β΄) ισούται µε 0.6 0.7 0.8 0.9

Ρ(Α∪Β) = 0.5 0.6 0.7 0.8
Ρ(Α∩Β)= 0.1 0.2 0.3 0.44

Αν Ρ(Α)=0.3 και Ρ(Β)=0.6
Ποια από τις διπλανές σχέσεις

∆ΕΝ µπορεί να ισχύει Ρ(Α - Β)= 0.1 0.2 0.3 0.4

(8 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)
ΘΕΜΑ 2ο
∆ίνεται η συνάρτηση µλ +−= xxxf 6)( 3 .
Αν 

λ2
1

1
13lim 2

2

1
−=

−

−−+
→ x

xx

x
 και το µέγιστο της συνάρτησης f είναι 9 :

i) ∆είξτε ότι λ = 2
(7 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)

ii) ∆είξτε ότι µ = 5
(6 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)

iii) Βρείτε τα σηµεία της γραφικής παράστασης της f  όπου η εφαπτοµένη (ε)
είναι παράλληλη στον x΄x

(6 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)
iv) Να βρείτε για ποια τιµή του x  ο ρυθµός µεταβολής της f  γίνεται

ελάχιστος.
(6 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)
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ΘΕΜΑ 3ο
Μελετήσαµε ένα δείγµα Ι.Χ. αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας
ως προς τον αριθµό των επιβατών συµπεριλαµβανοµένου και του οδηγού. Μερικά
από τα αποτελέσµατα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα

Αριθµός επιβατών
xi

Αριθµός αυτοκινήτων
νi

fi fi  % Ni Fi Fi  %
1
2 110 160
3 70
4 0.075
5 400

ΣΥΝΟΛΑ
Α.

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

(4 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)
ii) Να υπολογίσετε την µέση τιµή και τη διάµεσο του δείγµατος

(3 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)
iii) Να εξετάσετε αν το δείγµα είναι οµοιογενές

(4 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)
Β. Επιλέγουµε τυχαία ένα αυτοκίνητο. Να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχοµένων:
Α: “το αυτοκίνητο έχει το πολύ δύο επιβάτες “

(3 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)
Β: “το αυτοκίνητο έχει τουλάχιστον τέσσερις επιβάτες”

(3 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)
Γ. Επιλέγουµε στην τύχη έναν επιβάτη. Να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχοµένων:
Γ: “ ο επιβάτης έχει τρεις συνεπιβάτες”

(4 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)
∆: “ο επιβάτης δεν έχει συνεπιβάτες”

(4 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)
ΘΕΜΑ 4ο
Σ’ ένα χωριό υπάρχουν ν άνθρωποι που ο καθένας είναι x1 , x2 , …, xν ετών.
Α. Αν το δείγµα x1 , x2 , …, xν των ηλικιών τους έχει συντελεστή µεταβολής 20% και
µετά από 25 χρόνια γίνεται για πρώτη φορά οµοιογενές,

i) Βρείτε τη µέση τιµή και την τυπική απόκλιση των ηλικιών τους
ii) Βρείτε τη µέση τιµή του δείγµατος 22

2
2
1 ,...,, vxxx

iii) Αν ο µικρότερος σε ηλικία είναι 10 ετών, βρείτε προσεγγιστικά τη
µεγαλύτερη ηλικία, αν υποθέσουµε ότι η κατανοµή των ηλικιών είναι
κανονική.

(9 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)
Β. Στο παραπάνω χωριό υπάρχουν µόνο 2 καφενεία, το Α και το Β. Αν το 30% των
κατοίκων πηγαίνει στο Α καφενείο και το 60% δεν πηγαίνει στο Β ενώ το 50%
πηγαίνει σε ένα τουλάχιστον από τα δύο καφενεία, να βρείτε:

i) Τι ποσοστό των κατοίκων πηγαίνει και στα δύο καφενεία
ii) Απ’ αυτούς που πηγαίνουν µόνο στο ένα καφενείο ποιοι είναι οι

περισσότεροι, αυτοί που πηγαίνουν µόνο στο Α ή αυτοί που πηγαίνουν
µόνο στο Β.

(8 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)
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Γ. Το κάθε ένα από τα ν άτοµα αγοράζει ένα λαχνό. Οι λαχνοί είναι αριθµηµένοι από
το 1 έως το ν και έχουν ίδια πιθανότητα κλήρωσης.
Αν η πιθανότητα να κληρωθεί περιττός αριθµός είναι κατά 0,8% µεγαλύτερη από το
να κληρωθεί άρτιος να βρείτε πόσα άτοµα έχει το χωριό.

(8 ΜΟΝΑ∆ΕΣ)


