
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 
 
Μάθηµα :  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

4-ΩΡΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  
Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης:  Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009  

7:30  – 10:30   
 

 

 
 
ΜΕΡΟΣ Α΄:  Να λύσετε και τις 10 ασκήσεις. Κάθε άσκηση βαθµολογείται  
   µε 5 µονάδες. 
 

1. Να βρείτε τη µέση τιµή των αριθµών: 12, 17, 3, 13, 10 

2. Να βρείτε την παράγωγο  
��

��
  της συνάρτησης  � � �� � 5� 
 2 

3. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωµα  � 3����
�

�
  

4. Να βρείτε το πλήθος των αναγραµµατισµών της λέξης ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Πόσοι από 

αυτούς αρχίζουν από M και τελειώνουν σε M; 

5. Να βρείτε την εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο ��3, 2� και ακτίνα � �  4 

6. Να βρείτε την παράγωγο  
��

��
  της συνάρτησης    � � � · ���5�  

7. Αν   � � ��� � ����   να δείξετε ότι    
���

���



��

��
 �2���� � 0  

8. Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε τα ακρότατα της συνάρτησης    

� � �� � 6�� 
 9� 
 5  

 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙ∆ΕΣ. 
Στο τέλος του δοκιµίου επισυνάπτεται τυπολόγιο, το οποίο αποτελείται από 
δύο (2) σελίδες.  
 



 

Σελ. 2 από 3 
 

                                   

9. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης της καµπύλης  � � �� � 6�   στο 

σηµείο της µε  � � 2  

10. Τα "  και #  είναι ενδεχόµενα του ίδιου δειγµατικού χώρου $  µε 
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    και    %�" ( #� � 

)

��
   

Να υπολογίσετε τις πιθανότητες: 

α) %�# * � 

β) %�" + #� 

γ) %�#/"� 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄: Να λύσετε και τις 5 ασκήσεις.  Κάθε άσκηση βαθµολογείται  
µε 10 µονάδες. 

 

1. Να υπολογίσετε τα όρια: 

α)  lim
�0�

��� 
 4�� 

β)  lim
�01

4�2
5�
���

 

 

2. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθµό των βιβλίων που δανείστηκαν από 

τη βιβλιοθήκη του σχολείου τους οι 20 µαθητές µιας τάξης, κατά τη διάρκεια ενός 

σχολικού έτους. 

Αριθµός βιβλίων (�2) 0 1 2 3 4 6 

Αριθµός µαθητών �32� 4 1 2 3 7 3 

Να βρείτε: 

 α) την επικρατούσα τιµή  ��4� 

 β) τη µέση τιµή  ��5� 

            γ) την τυπική απόκλιση  ���  



 

Σελ. 3 από 3 
 

                                   

3. ∆ίνεται η συνάρτηση  3��� �
�2�1
�2�4

 .  Να βρείτε το πεδίο ορισµού, τα σηµεία 

τοµής µε τους άξονες, τα τοπικά ακρότατα, τα διαστήµατα µονοτονίας, τις 

ασύµπτωτές της και να την παραστήσετε γραφικά.  

   

4. Από ένα δοχείο που περιέχει 8 µαύρες και 3 γαλάζιες µπάλες παίρνουµε δύο 

µπάλες.  

Να βρείτε την πιθανότητα των ενδεχοµένων: 

   Α: «και οι δύο µπάλες είναι γαλάζιες» 

   Β: «τουλάχιστο µία µπάλα είναι γαλάζια».  

 

5. Χρησιµοποιώντας την αντικατάσταση   7 � √�� � 1   ή µε οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο, να βρείτε το ολοκλήρωµα  �
9�:

√��;�
 ��  

 

 
 

………………… Τ Ε Λ Ο Σ ………………… 
 

 


