ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2011
Μάθημα : ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
4-ΩΡΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ
Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ: Πέμπηη, 26 Μαΐος 2011
7:30 – 10:30
ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΡΔΙ (3) ΔΛΙΓΔ.
ηο ηέλορ ηος δοκιμίος επιζςνάπηεηαι ηςπολόγιο, ηο οποίο αποηελείηαι από
δύο (2) ζελίδερ.

ΜΔΡΟ Α΄: Να λύζεηε και ηιρ 10 αζκήζειρ. Κάθε άζκηζη βαθμολογείηαι
με 5 μονάδερ.
1. Να βξείηε ηε κέζε ηηκή ηωλ αξηζκώλ: 7, 9, 7, 5, 4, 5, 3, 8
2. Να βξείηε ηελ παξάγωγν

dy
ηεο ζπλάξηεζεο
dx

y  x 2  4x  7

3. Σην πην θάηω ξαβδόγξακκα θαίλεηαη ν αξηζκόο ηωλ ηαμηδηώλ πνπ έρεη
θάλεη ν Αβξαάκ ζε δηάθνξεο Δπξωπαϊθέο πόιεηο.
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Να βξείηε:
(α) Πόζα ηαμίδηα έρεη θάλεη ζην Λνλδίλν.
(β) Σε πνηα πόιε έρεη θάλεη ηα πεξηζζόηεξα ηαμίδηα.
(γ) Πόζα ηαμίδηα έρεη θάλεη ζπλνιηθά.
Σει. 1 από 3

4. Να βξείηε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ θέληξνπ θαη ην κήθνο ηεο αθηίλαο ηνπ
θύθινπ κε εμίζωζε
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5. Να βξείηε ην πιήζνο ηωλ αλαγξακκαηηζκώλ ηεο ιέμεο ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ.
6. Να ππνινγίζεηε ην όξην
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7. Να ππνινγίζεηε ην νινθιήξωκα

2

dx
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8. Να βξείηε ηελ παξάγωγν

dy
ηεο ζπλάξηεζεο
dx

9. Αλ y  x  2x λα δείμεηε όηη
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 4y  4x  0
dx 2

10. Τα Α θαη Β είλαη ελδερόκελα ηνπ ίδηνπ δεηγκαηηθνύ ρώξνπ Ω κε
P(A) 
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(α) Να ππνινγίζεηε ηηο πηζαλόηεηεο:
η) P(A)
ηη) P(A  B)
(β) Να δείμεηε όηη ηα ελδερόκελα Α θαη Β είλαη αλεμάξηεηα.

ΜΔΡΟ Β΄: Να λύζεηε και ηιρ 5 αζκήζειρ. Κάθε άζκηζη βαθμολογείηαι
με 10 μονάδερ.
1. Ο πην θάηω πίλαθαο παξνπζηάδεη ην εκεξνκίζζην ζε επξώ ηωλ
ππαιιήιωλ ελόο εξγνζηαζίνπ.
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Να βξείηε:
(α) Τελ επηθξαηνύζα ηηκή xε .
(β) Τε κέζε ηηκή x .
(γ) Τελ ηππηθή απόθιηζε σ .

Σει. 2 από 3

x2
x2  1
Να βξείηε ην πεδίν νξηζκνύ, ηα ζεκεία ηνκήο κε ηνπο άμνλεο, ηα
δηαζηήκαηα κνλνηνλίαο, ηα ηνπηθά αθξόηαηα, ηηο αζύκπηωηεο ηεο
ζπλάξηεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηελ παξαζηήζεηε γξαθηθά.

2. Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε κε ηύπν y 

3. Από έλα δνρείν πνπ πεξηέρεη 6 άζπξεο θαη 4 θίηξηλεο κπάιεο
παίξλνπκε ηπραία 2 κπάιεο.
Να βξείηε ηελ πηζαλόηεηα ηωλ ελδερνκέλωλ:
Α: «θαη νη δύν κπάιεο είλαη άζπξεο»
Β: «ε κία κπάια είλαη άζπξε θαη ε άιιε θίηξηλε»
Γ: «ην πνιύ κία κπάια είλαη θίηξηλε»
4. Η ζπλάξηεζε κε ηύπν y = x3 +α x +10 έρεη ηνπηθό αθξόηαην ζηo x  2
(α) Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο α
(β) Αλ α = – 12 λα βξείηε ηελ εμίζωζε ηεο εθαπηνκέλεο ηεο θακπύιεο
ηεο ζπλάξηεζεο ζην ζεκείν ηεο κε x  3
5. Χξεζηκνπνηώληαο ηελ αληηθαηάζηαζε u  x  3 ή κε νπνηνλδήπνηε
άιιν ηξόπν, λα βξείηε ην νινθιήξωκα
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