ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2011
Μάθημα :

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
4-ΩΡΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ

Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ: Γεςηέπα, 6 Ιοςνίος 2011
10:30 – 13:30
ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΔΔΡΙ (4) 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. Έλαο καζεηήο πήξε ην Α΄ ηεηξάκελν ζηα καζήκαηα εηδηθόηεηαο,
ηνπο πην θάησ βαζκνύο : 14, 17, 19, 12, 16, 18.
Να βξείηε ηε κέζε ηηκή ησλ βαζκώλ ηνπ.
2. Γίλεηαη θύβνο κε αθκή 7cm. Να βξείηε:
(α) ην εκβαδόλ ηεο νιηθήο επηθάλεηάο ηνπ, θαη
(β) ηνλ όγθν ηνπ.
3. Έλαο έκπνξνο πνύιεζε έλα απηνθίλεην αμίαο €8500 κε θέξδνο 20%.
Να βξείηε ηε ηηκή πώιεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ.
4. Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηνπ θύθινπ πνπ έρεη θέληξν Κ(0, 2) θαη
αθηίλα R  4.
5. Να βξείηε ην πιήζνο ησλ αλαγξακκαηηζκώλ ηεο ιέμεο ΓΡΟΜΟ.
6. Ρίρλνπκε έλα δάξη κηα θνξά. Να βξείηε ηηο πηζαλόηεηεο ησλ ελδερνκέλσλ :
Α: «Η έλδεημε λα είλαη πεξηηηόο αξηζκόο».
Β: «Η έλδεημε λα είλαη αξηζκόο κεγαιύηεξνο ηνπ 4».
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7. Σν πην θάησ ξαβδόγξακκα παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ
βνπιεπηηθώλ εθινγώλ ηνπ 2011 ζε κηα νξεηλή θνηλόηεηα ηεο Κύπξνπ.
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Αλ ςήθηζαλ όινη νη εγγεγξακκέλνη ςεθνθόξνη ηεο θνηλόηεηαο, λα βξείηε:
(α) ηνλ αξηζκό ησλ εγγεγξακκέλσλ ςεθνθόξσλ,
(β) ην θόκκα πνπ πήξε ηνπο πεξηζζόηεξνπο ςήθνπο, θαη
(γ) ην πνζνζηό (%) ησλ άθπξσλ ςεθνδειηίσλ.
8. Να βξείηε ηε γεληθή ιύζε ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο : εθ  x  20 1.
 x  y  2
9. Να ιύζεηε ην ζύζηεκα :  2
 x  y  14

10. Γίλεηαη θαλνληθή ηεηξαγσληθή ππξακίδα κε όγθν V  400cm3
θαη ύςνο π  12cm . Να βξείηε:
(α) ην κήθνο ηεο αθκήο ηεο βάζεο ηεο ππξακίδαο,
(β) ην παξάπιεπξν ύςνο (h) ηεο ππξακίδαο, θαη
(γ) ην εκβαδόλ ηεο νιηθήο επηθάλεηαο ηεο ππξακίδαο.

ΣΔΛΟ ΣΟΤ ΜΔΡΟΤ Α΄
ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ ΣΟ ΜΔΡΟ Β΄
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ΜΔΡΟ Β΄: Να λύζεηε και ηιρ 5 αζκήζειρ.
Κάθε άζκηζη βαθμολογείηαι με 10 μονάδερ.
1. Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκό ησλ ινγνηερληθώλ βηβιίσλ
πνπ έρνπλ δηαβάζεη νη καζεηέο ελόο ηκήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξζηλήο ζρνιηθήο ρξνληάο ζην κάζεκα ησλ Νέσλ Διιεληθώλ.

Αξηζκόο βηβιίσλ
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Αξηζκόο καζεηώλ (fi )
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Να βξείηε:
(α) ηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ ηνπ ηκήκαηνο,
(β) ηελ επηθξαηνύζα ηηκή ( x ε ) ησλ παξαηεξήζεσλ,
(γ) ηε κέζε ηηκή ( x ) ησλ παξαηεξήζεσλ, θαη
(δ) ηελ ηππηθή απόθιηζε ( ζ ) ησλ παξαηεξήζεσλ.

ρ

2. ην δηπιαλό ζρήκα ην ΑΒΓΓ είλαη
νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν θαη ην
ΓΓΔ νξζνγώλην ηξίγσλν





Γ̂  90 .

Α

Β

Γ

Γ

Γίλνληαη ΑΒ = 6cm , ΒΓ= 8cm θαη

ΓΔ  10 cm .
Σν ζρήκα ΑΒΓΔ θάλεη πιήξε ζηξνθή
γύξσ από ηνλ άμνλα ρς.
Να βξείηε:
(α) ηνλ όγθν ηνπ ζηεξενύ πνπ
παξάγεηαη, θαη

Δ

(β) ην εκβαδόλ ηεο νιηθήο επηθάλεηαο
ηνπ ζηεξενύ πνπ παξάγεηαη.

ς
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3. Σα A θαη B είλαη ελδερόκελα ηνπ ίδηνπ δεηγκαηηθνύ ρώξνπ Ω κε P(A) 

P(B) 
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(i) Να βξείηε ηηο πηζαλόηεηεο:
(α) P  Α 
(β) P(A  B)
(γ) P(A  B)
(ii) Να εμεηάζεηε αλ ηα ελδερόκελα Α θαη Β είλαη αλεμάξηεηα.

4.

(α) Να βξείηε ην νινθιήξσκα :

x

(β) Αλ y  2x  εκx λα δείμεηε όηη :

5



 2x dx 
d2 y
dx 2

 y  2x  0 

5. Πηζίλα, ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ παξαιιειεπηπέδνπ κε κήθνο 12m, πιάηνο
6m θαη ύςνο 2m, ζα επελδπζεί κε κνλσηηθό πιηθό.
Η εηαηξεία πνπ αλέιαβε λα επελδύζεη κε κνλσηηθό πιηθό ηα ηνηρώκαηα θαη
ηνλ ππζκέλα ηεο πηζίλαο, ρξεώλεη γηα ηελ αγνξά ηνπ κνλσηηθνύ πιηθνύ
€15 ην ηεηξαγσληθό κέηξν θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ €12 ην ηεηξαγσληθό
κέηξν.
(α) Να βξείηε πόζα ηεηξαγσληθά κέηξα κνλσηηθνύ πιηθνύ ζα ρξεηαζηνύλ.
(β) Αλ ε εηαηξεία ζέιεη λα θεξδίζεη 25% πάλσ ζηε ζπλνιηθή ηηκή ρξέσζεο
ηεο κόλσζεο (αγνξά θαη ηνπνζέηεζε), λα βξείηε πόζν ζα ζηνηρίζεη ε
κόλσζε ηεο πηζίλαο.

ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΗ
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