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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

  

ΘΘΕΕΜΜΑΑ   11ΟΟ   

ΑΑ ..   ΑΑνν   ΑΑ ,,   ΒΒ   εεννδδεεχχόόμμεενναα   εεννόόςς   δδεε ιι γγμμααττ ιι κκοούύ   χχώώρροουυ   ΩΩ ,,   νναα   

ααπποοδδεε ίί ξξεεττεε   όόττ ιι ::              ..   

((   μμόόρριιαα   77   ))   

ΒΒ ..11 ..   ΝΝαα   δδ ιι ααττυυππώώσσεεττεε   ττοο   ννόόμμοο   ττωωνν   μμεεγγάάλλωωνν   ααρριι θθμμώώνν ..   

ΒΒ ..22 ..   ΝΝαα   δδ ιι ααττυυππώώσσεεττεε   ττοονν   ααξξ ιι ωωμμααττ ιι κκόό   οορριι σσμμόό   ππιι θθααννόόττηηττααςς ..   

((   μμόόρριιαα   88   ))   

ΓΓ ..   ΝΝαα   χχααρραακκττηηρρίί σσεεττεε   ττ ιι ςς   ππααρραακκάάττωω   ππρροοττάάσσεε ιι ςς   μμεε   ΣΣ   ––   ΛΛ   

11))   ΌΌτταανν   ττοο   ππλλήήθθοοςς   ττωωνν   ππααρρααττηηρρήήσσεεωωνν   εε ίί ννααιι   ππεερριι ττ ττόόςς   

ααρριι θθμμόόςς ,,   ττόόττεε   ηη   δδ ιι άάμμεεσσοοςς   σσυυμμππίί ππττεε ιι   μμεε   ττηηνν   ττ ιι μμήή   μμιι ααςς   

ππααρρααττήήρρηησσηηςς ..   

22))   ΌΌτταανν   έέχχοουυμμεε   αακκρρααίί εεςς   ππααρρααττηηρρήήσσεε ιι ςς   εε ίί ννααιι   ππρροοττ ιι μμόόττεερροο   

νναα   χχρρηησσιι μμοοπποοιι οούύμμεε   ττηηνν   μμέέσσηη   ττ ιι μμήή   ααννττ ίί   ττηηςς   δδ ιι ααμμέέσσοουυ ..   

33))   ΣΣεε   μμιι αα   κκααννοοννιι κκήή   κκααττααννοομμήή   εε ίί ννααιι   
6

R
S   

44))   ΟΟιι   ττ ιι μμέέςς   μμιι ααςς   μμεεττααββλληηττήήςς   αακκοολλοουυθθοούύνν   κκααννοοννιι κκήή   

κκααττααννοομμήή ..   ΑΑνν   ττοο   εεύύρροοςς   RR   εε ίί ννααιι   μμιι κκρρόόττεερροο   ααππόό   ττοο   0
060   

ττηηςς   μμέέσσηηςς   ττ ιι μμήήςς   ττοουυ ,,   ττόόττεε   ττοο   δδεε ίί γγμμαα   δδεενν   εε ίί ννααιι   οομμοοιι οογγεεννέέςς   

55))   ΤΤοο   εεννδδεεχχόόμμεεννοο   ΑΑ––ΒΒ   ππρρααγγμμααττοοπποοιι εε ίί ττααιι ,,   όότταανν   

ππρρααγγμμααττοοπποοιι εε ίί ττααιι   ττοο   ΒΒ   κκααιι   όόχχ ιι   ττοο   ΑΑ ..   

66))   ΑΑνν   ιι σσχχύύεε ιι     0,4P B    κκααιι     0,3P B A    ττόόττεε   ΑΑ ,,ΒΒ   

αασσυυμμββ ίί ββαασστταα   

77))   ΑΑνν   ΑΑ ,,ΒΒ ,,ΓΓ   αασσυυμμββ ίί ββαασστταα   ααννάά   δδύύοο   ττόόττεε   
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88))   TToo  άάθθρροοιι σσμμαα   ττωωνν   εεμμββααδδώώνν   ττωωνν   οορρθθοογγωωννίί ωωνν   

ππααρρααλλλληηλλοογγρράάμμμμωωνν   εεννόόςς   ιι σσττοογγρράάμμμμααττοοςς   σσυυχχννοοττήήττωωνν   

εε ίί ννααιι   ίίσσοο   μμεε   ττοο   μμέέγγεεθθοοςς   ττοουυ   δδεε ίί γγμμααττοοςς ..   

99))   ΤΤοο   ππηηλλ ίί κκοο   ττοουυ   ααθθρροοίί σσμμααττοοςς   ττωωνν   ττ ιι μμώώνν   tt11 ,, tt22 ,,…… ,, ttνν   νν   

ππααρρααττηηρρήήσσεεωωνν   ππρροοςς   ττηη   μμέέσσηη   ττ ιι μμήή   ττοουυςς ,,   x   εε ίί ννααιι   ίίσσοο   μμεε   ττοο   

ππλλήήθθοοςς   νν ..   

1100))   ΔΔίί ννοοννττααιι   τταα   δδεε ίί γγμμαατταα   ΑΑ ,,ΒΒ   μμεε   CCVV AA==55%%  κκααιι   CCVVBB==88%%  

μμεεγγααλλύύττεερρηη   οομμοοιι οογγέέννεε ιι αα   ππααρροουυσσιι άάζζεε ιι   ττοο   ΒΒ ..   

((   μμόόρριιαα   1100  ))   

  

ΘΘΕΕΜΜΑΑ   22ΟΟ   

ΑΑ ..   ΟΟ   ππααρραακκάάττωω   ππίί νναακκααςς   δδ ίί ννεε ιι   ττηηνν   κκααττααννοομμήή   χχρρόόννοουυ   σσεε   sseecc  

πποουυ   χχρρεε ιι άάσσττηηκκαανν   6600  μμααθθηηττέέςς   γγ ιι αα   νναα   δδ ιι ααττρρέέξξοουυνν   μμιι αα   δδ ιιααδδρροομμήή ..   

ΑΑνν   ηη   δδ ιι άάμμεεσσοοςς   εε ίί ννααιι   δδ==6677 ,,55sseecc  νναα   ββρρεεθθοούύνν   οοιι   σσυυχχννόόττηηττεεςς   νν 44   

κκααιι   νν55 ..   

((μμόόρριιαα     1133))   

  

xx ii   VV ii   

5500   44   

5555   66   

6600   88   

6655   νν44   

7700   νν55   

7755   1100   

8800   66   

ΣΣύύννοολλοο ::   6600   

  

ΒΒ ..   ΟΟιι   110000  μμααθθηηττέέςς   εεννόόςς   ΛΛυυκκεε ίί οουυ ,,   έέχχοουυνν   μμέέσσηη   ββααθθμμοολλοογγίί αα   σστταα   

ΜΜααθθηημμααττ ιι κκάά   ΓΓεενν ιι κκήήςς   ΠΠααιι δδεε ίί ααςς   γγ ιι αα   ττοο   ΑΑ   ττεε ττρράάμμηηννοο   1166 ..   ΣΣττοο   ΒΒ   

ττεε ττρράάμμηηννοο   έέννααςς   ααρριι θθμμόόςς   ααππόό   ττοουυςς   ππααρρααππάάννωω   μμααθθηηττέέςς   

ββεελλττ ίί ωωσσεε   ττηη   ββααθθμμοολλοογγίί αα   ττοουυ   κκααττάά   33   μμοοννάάδδεεςς   οο   κκααθθέέννααςς ,,   εεννώώ   

οοιι   υυππόόλλοοιι πποοιι   ττηη   μμεε ίί ωωσσαανν   κκααττάά   11   μμοοννάάδδαα ..   ΑΑνν   ηη   μμέέσσηη   

ββααθθμμοολλοογγίί αα   ττοουυ   ΒΒ   ττ εεττρρααμμήήννοουυ   έέγγ ιι ννεε   1188  νναα   ββρρεεθθοούύνν   ππόόσσοοιι   

μμααθθηηττέέςς   ααύύξξηησσαανν   κκααιι   ππόόσσοοιι   μμεε ίί ωωσσαανν   ττηηνν   ββααθθμμοολλοογγίί αα   ττοουυςς ..   

((   μμόόρριιαα ::   1122))   

  

ΘΘΕΕΜΜΑΑ   33ΟΟ   
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ΜΜεελλεεττήήσσααμμεε   έένναα   δδεε ίί γγμμαα   ΙΙ ..ΧΧ ..   ααυυττοοκκ ιι ννήήττωωνν   πποουυ   κκυυκκλλοοφφοορροούύνν   

σσττοο   κκέέννττρροο   ττηηςς   ΑΑθθήήννααςς   ωωςς   ππρροοςς   ττοονν   ααρριι θθμμόό   ττωωνν   εεππιι ββααττώώνν   

σσυυμμππεερριι λλααμμββααννοομμέέννοουυ   κκααιι   ττοουυ   οοδδηηγγοούύ ..   ΜΜεερριι κκάά   ααππόό   τταα   

ααπποοττεελλέέσσμμαατταα   φφααίί ννοοννττααιι   σσττοονν   ππααρραακκάάττωω   ππίί νναακκαα ..   

ΑΑρριιθθμμόόςς   

εεππιιββααττώώνν   

xx ii   

ΑΑρριιθθμμόόςς   

ααυυττοοκκ ιιννήήττωωνν   

VV ii   

ff ii   ff ii %%  NN ii   FF ii   FF ii %%  

11              

22   111100       116600       

33             7700   

44     00 ..007755           

55         440000       

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΑΑ               

  

ΑΑ ..   

ii ))   ΝΝαα   σσυυμμππλληηρρώώσσεεττ εε   ττοονν   ππίί νναακκαα ..   ((   μμόόρριιαα   44   ))   

ii ii ))   ΝΝαα   υυπποολλοογγίί σσεεττεε   ττηηνν   μμέέσσηη   ττ ιι μμήή   κκααιι   ττηη   δδ ιι άάμμεεσσοο   ττοουυ   

δδεε ίί γγμμααττοοςς   ((   μμόόρριιαα   55   ))   

  

ΒΒ ..   ΕΕππιι λλέέγγοουυμμεε   ττυυχχααίί αα   έένναα   ααυυττοοκκ ίί ννηηττοο ..   ΝΝαα   ββρρεε ίί ττεε   ττ ιι ςς   

ππιι θθααννόόττηηττεεςς   ττωωνν   εεννδδεεχχοομμέέννωωνν ::   

ΑΑ :: ¨̈ττοο   ααυυττοοκκ ίί ννηηττοο   έέχχεε ιι   ττοο   πποολλύύ   δδύύοο   εεππ ιιββάάττεεςς   ((μμόόρριιαα   44))   

ΒΒ :: ¨̈ ττοο   ααυυττοοκκ ίί ννηηττοο   έέχχεε ιι   ττέέσσσσεερριι ςς   εεππιι ββάάττεεςς ¨̈    ((   μμόόρριιαα   33))   

  

ΓΓ ..   ΕΕππιι λλέέγγοουυμμεε   σσττηηνν   ττύύχχηη   έένναανν   εεππιι ββάάττηη ..   ΝΝαα   ββρρεε ίί ττεε   ττ ιι ςς   

ππιι θθααννόόττηηττεεςς   ττωωνν   εεννδδεεχχοομμέέννωωνν ::   

ΓΓ :: ¨̈οο   εεππιι ββάάττηηςς   έέχχεε ιι   ττρρεε ιι ςς   σσυυννεεππιι ββάάττεεςς ¨̈                ((μμόόρριιαα   55   ))   

                  ΔΔ :: ¨̈οο   εεππιι ββάάττηηςς   δδεενν   έέχχεε ιι   σσυυννεεππιι ββάάττεεςς ¨̈                    ((μμόόρριιαα     44))   

  

ΘΘΕΕΜΜΑΑ   44ΟΟ   
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ΈΈσσττωω    2,3,6, , ,   οο   δδεε ιι γγμμααττ ιι κκόόςς   χχώώρροοςς   εεννόόςς   ππεε ιι ρράάμμααττοοςς   

ττύύχχηηςς   κκααιι   ττοο   εεννδδεεχχόόμμεεννοο    , ,    ,,   ώώσσττεε   νναα   ιισσχχύύοουυνν ::    
1

2
     

κκααιι    
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       ..   

ΑΑ ..   ΝΝαα   ββρρεε ίί ττεε   ττ ιι ςς   ππιιθθααννόόττηηττεεςς   ττωωνν   ααππλλώώνν   εεννδδεεχχοομμέέννωωνν   ττοουυ    ..   

((μμόόρριιαα   55))   

ΒΒ ..   ΝΝαα   ββρρεε ίί ττεε   τταα   κκ ,,λλ ,,μμ   αανν   ηη   σσυυννάάρρττηησσηη   

  3 212 20 2010
3

f x x x x


      έέχχεε ιι   εεφφααππττοομμέέννηη   σσττοο   σσηημμεε ίίοο   

  1, 1f     μμεε   σσυυννττεελλεεσσττήή   4488  εεννώώ   τταα   κκ   κκααιι   μμ   εε ίί ννααιι   οοιι   θθέέσσεε ιι ςς   ττωωνν   

ττοοππιι κκώώνν   αακκρροοττάάττωωνν   ττηηςς   μμεε   κκ   μμιι κκρρόόττεερροο   ττοουυ   μμ ..   

((μμόόρριιαα   44))   

ΓΓ ..   ΔΔίί ννεεττααιι   ηη   σσυυννάάρρττηησσηη    
22 32

2 3 5

x
g x

x




 
..   ΝΝαα   ββρρεε ίί ττεε   ττοο   ππεεδδ ίί οο   

οορριι σσμμοούύ   ΔΔ   ττηηςς   gg((xx ))   κκααιι   σσττηη   σσυυννέέχχεε ιι αα   τταα   σσττοο ιι χχεε ίί αα   ττοουυ   

εεννδδεεχχοομμέέννοουυ   ΒΒ   όότταανν ::    x x    ..   

((μμόόρριιαα   44))   

ΔΔ ..   ΣΣεε   έένναα   δδεε ίί γγμμαα   116600  ππααρρααττηηρρήήσσεεωωνν   πποουυ   αακκοολλοουυθθοούύνν   

κκααννοοννιι κκήή   κκααττααννοομμήή   οοιι   44   ααππόό   ααυυττέέςς   εε ίί ννααιι   μμεεγγααλλύύττεερρεεςς   ααππόό   ττοο   

2200  εεννώώ   ττοο   εεύύρροοςς   RR   ττωωνν   ππααρρααττηηρρήήσσεεωωνν   εε ίί ννααιι   ίί σσοο   μμεε   τταα   
3

4
  ττηηςς   

μμέέσσηηςς   ττ ιι μμήήςς   x ..   ΝΝαα   ββρρεε ίί ττεε   ττοο   εεννδδεεχχόόμμεεννοο   ΓΓ=={{ c   ώώσσττεε   οο   cc   

ππρροοσσττ ιι θθέέμμεεννοοςς   σσεε   όόλλεεςς   ττ ιι ςς   ππααρρααττηηρρήήσσεε ιι ςς   νναα   γγ ίί ννεεττααιι   ττοο   δδεε ίί γγμμαα   

οομμοοιι οογγεεννέέςς }} ..   

((μμόόρριιαα   44))     

ΕΕ ..   ΝΝαα   ββρρεε ίί ττεε   ττ ιι ςς   ππιι θθααννόόττηηττεεςς   εεννδδεεχχοομμέέννωωνν   

, , ,     ..   

((μμόόρριιαα   88))   

  

    ΚΚΑΑΛΛΗΗ   ΕΕΠΠΙΙ ΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑ !!       

 


