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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 
 

ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2010 
 
Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤ ΚΟΡΜΟΤ 
Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ: Γεςηέπα, 31 Μαΐος 2010 
     7:30 – 10:30 
 
  

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΔΔΡΙ (4) ΔΛΙΓΔ 
ηο ηέλορ ηος εξεηαζηικού δοκιμίος επιζςνάπηεηαι ηςπολόγιο 

πος αποηελείηαι από δύο (2) ζελίδερ 
 
  
 
ΜΔΡΟ Α΄ 

Να λύζεηε και ηιρ 10 αζκήζειρ ηος Μέποςρ Α΄. 
Κάθε άζκηζη βαθμολογείηαι με 5 μονάδερ.  

 
1) Γίλεηαη νξζνγώλην παξαιιειεπίπεδν κε δηαζηάζεηο 10cm, 5cm θαη 4cm. Να βξείηε 

ηνλ όγθν ηνπ. 

 

2) Ο Λάδαξνο ζέιεη λα αγνξάζεη εθηππσηή πνπ ζηνηρίδεη €250. Πόζα ζα πιεξώζεη αλ  

ηνπ γίλεη έθπησζε 12%; 

 

3) Μέζα ζε κηα θάιπε ππάξρνπλ 2 άζπξεο, 3 πξάζηλεο θαη 5 κπιε κπάιεο. 

Δπηιέγνπκε ζηελ ηύρε κηα κπάια. Να βξείηε ηελ πηζαλόηεηα ησλ ελδερνκέλσλ: 

Α: «ε κπάια λα είλαη κπιε» 

Β: «ε κπάια λα κελ είλαη πξάζηλε». 

 

4) Γίλεηαη ε ιέμε ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ . Να βξείηε: 

(α) Τν πιήζνο ησλ αλαγξακκαηηζκώλ ηεο. 

(β) Τν πιήζνο ησλ αλαγξακκαηηζκώλ πνπ αξρίδνπλ κε Ο θαη ηειεηώλνπλ ζε Ι. 

 

5) Καλνληθήο ηεηξαγσληθήο ππξακίδαο ε πεξίκεηξνο ηεο βάζεο είλαη 64cm θαη ν 

όγθνο ηεο είλαη 1280cm3. Να βξείηε ην εκβαδόλ ηεο νιηθήο επηθάλεηαο ηεο 

ππξακίδαο. 
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6) Ο κέζνο όξνο ηνπ βάξνπο ηεζζάξσλ αλδξώλ πνπ βξίζθνληαη ζε έλα απηνθίλεην 

είλαη 82 θηιά. Όηαλ θαηέβεθε ν έλαο από απηνύο, ν κέζνο όξνο ηνπ βάξνπο ησλ 

ππνινίπσλ κεηώζεθε ζηα 81 θηιά. Πνην είλαη ην βάξνο ηνπ άλδξα πνπ θαηέβεθε 

από ην απηνθίλεην; 

 

7) Τν ζηεξεό ζην δηπιαλό ζρήκα απνηειείηαη από έλαλ θύβν 

αθκήο 10cm θαη έλαλ θώλν ηνπ νπνίνπ ε βάζε είλαη 

εγγεγξακκέλε ζηελ πάλσ έδξα ηνπ θύβνπ. Η γελέηεηξα ηνπ 

θώλνπ είλαη 13cm. Να βξείηε ηνλ όγθν ηνπ ζηεξενύ. 

 
 
 
 
 
 

8) Ο θάζε καζεηήο ελόο ηκήκαηνο ηεο Β' ηάμεο Λπθείνπ ξσηήζεθε γηα ην είδνο ηεο 

ηειενπηηθήο ηαηλίαο πνπ ηνπ αξέζεη πεξηζζόηεξν. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

παξνπζηάδνληαη ζην πην θάησ ξαβδόγξακκα.  

 

 
 

 
(α) Να βξείηε ην πνζνζηό (%) ησλ καζεηώλ πνπ πξνηηκνύλ «ηαηλίεο 

        πεξηπέηεηαο». 

(β)  Σην θπθιηθό δηάγξακκα πνπ αληηζηνηρεί ζηα πην πάλσ δεδνκέλα, λα βξείηε 

        ηε γσλία ηνπ θπθιηθνύ ηνκέα γηα ηνπο καζεηέο πνπ πξνηηκνύλ «θσκσδία». 
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9) Τα ελδερόκελα Α θαη Β είλαη ηνπ ίδηνπ δεηγκαηηθνύ ρώξνπ Ω κε 
1

P(A B) ,
5

   

9
P(A) P(B)

10
   θαη P(B) 2P(A) . Να βξείηε ηηο πηζαλόηεηεο: 

(α)  P(A)  

(β)  P(A B)  

(γ)  P(A B)  

 
 
10) Έλα θνξηεγό  μεθηλά ζηηο 8:00 π.κ.  από ηελ πόιε Α πξνο ηελ πόιε Β κε ζηαζεξή 

ηαρύηεηα 80 Km/h. Μεηά από δύν ώξεο έλα απηνθίλεην  μεθηλά από ηελ πόιε Α 

πξνο ηελ πόιε Β κε ζηαζεξή ηαρύηεηα 120 Km/h. Τη ώξα θαη ζε πόζε απόζηαζε 

από ηελ πόιε Α ζα ζπλαληεζνύλ; 

 
 
ΜΔΡΟ Β΄ 

Να λύζεηε και ηιρ 5 αζκήζειρ ηος Μέποςρ Β΄. 
Κάθε άζκηζη βαθμολογείηαι με 10 μονάδερ.  

 
 
1) Οη κέξεο άδεηαο αλάπαπζεο πνπ έρνπλ απνκείλεη ζηνπο ζηξαηηώηεο ελόο ηάγκαηνο 

πεδηθνύ, πνπ πξόθεηηαη λα απνιπζνύλ, παξνπζηάδνληαη ζην πην θάησ πνιύγσλν 

ζπρλνηήησλ. 

 

 
 

(α) Να θαηαζθεπάζεηε ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ i i(x ,f ) .
 

(β) Να βξείηε ηελ επηθξαηνύζα ηηκή ( εx ) θαη ηε δηάκεζν ( δx ). 

(γ) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηηκή ( x )  θαη ηελ ηππηθή απόθιηζε (ζ) ησλ εκεξώλ 

     άδεηαο αλάπαπζεο ησλ ζηξαηησηώλ ηνπ ηάγκαηνο. 
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2) Γίλνληαη ηα ςεθία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 . 

(α) Πόζνπο ηξηςήθηνπο αξηζκνύο κπνξνύκε λα ζρεκαηίζνπκε κε ηα πην πάλσ 

       ςεθία  αλ δελ επηηξέπεηαη ε επαλάιεςε ςεθίνπ;  

(β)   Αλ επηιεγεί ζηελ ηύρε έλαο από ηνπο πην πάλσ ηξηςήθηνπο αξηζκνύο, πνηα ε 

       πηζαλόηεηα λα είλαη άξηηνο αξηζκόο κηθξόηεξνο ηνπ 300;   

 
3) Η θπξία Αιεμίνπ θιεξνλόκεζε  €150000  θαη επέλδπζε απηά ηα ρξήκαηα σο εμήο:  

(i) ηόθηζε ηα 
2

5
 ησλ ρξεκάησλ ηεο πξνο 3% κε απιό ηόθν, (ii) αγόξαζε έλα ρσξάθη  

πξνο  €50000  θαη  (iii) επέλδπζε ηα ππόινηπα αγνξάδνληαο κεηνρέο. Μεηά από 5 

ρξόληα απέζπξε ηα  ρξήκαηά ηεο από ηελ ηξάπεδα καδί κε ηνπο ηόθνπο, πώιεζε ην 

ρσξάθη κε θέξδνο 40% πάλσ ζηελ ηηκή αγνξάο ηνπ θαη πώιεζε ηηο κεηνρέο ηεο. 

Δηζέπξαμε ζπλνιηθά €189000.   

(α)  Να βξείηε ην θέξδνο (€) από ηελ θάζε επέλδπζε ηεο θπξίαο Αιεμίνπ. 

(β) Πόζν ηνηο εθαηό (%) θέξδηζε από ηελ πώιεζε ησλ κεηνρώλ πάλσ ζην πνζό 

      πνπ επέλδπζε ζε απηέο; 

 

4) Η επηινγή ησλ 6 ηξαγνπδηώλ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ςεθηαθνύ δίζθνπ (CD), ζα 

γίλεη από έλαλ θαηάινγν πνπ πεξηέρεη 9 ηξαγνύδηα κε Διιεληθνύο ζηίρνπο θαη 7 

ηξαγνύδηα κε Αγγιηθνύο ζηίρνπο.  

(α) Με πόζνπο ηξόπνπο κπνξεί λα γίλεη ε επηινγή αλ: 

(i)   δελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηελ επηινγή ησλ ηξαγνπδηώλ. 

(ii) ηέζζεξα από ηα ηξαγνύδηα έρνπλ Διιεληθνύο ζηίρνπο θαη δύν έρνπλ 

               Αγγιηθνύο ζηίρνπο. 

      (β) Δπηιέγνληαη ζηελ ηύρε έμη ηξαγνύδηα από ηνλ θαηάινγν. Πνηα ε πηζαλόηεηα 

            λα έρνπλ επηιεγεί ηνπιάρηζηνλ πέληε ηξαγνύδηα κε Διιεληθνύο ζηίρνπο; 

 

5) Σην δηπιαλό ζρήκα δίλνληαη ΒΓ ΑΓ , ΑΒ 6cm , 

ΒΓ 8cm , ΒΔ 3cm  θαη   ΔΓ 5cm . Τν ζθηαζκέλν 

ηεηξάπιεπξν ΑΓΔΓ  πεξηζηξέθεηαη πιήξε ζηξνθή 

γύξσ από ηνλ άμνλα xy  πνπ πεξλά από ην ζεκείν Γ 

θαη είλαη παξάιιεινο πξνο ηελ ΑΓ .  Να ππνινγίζεηε 

ην εκβαδόλ ηεο νιηθήο επηθάλεηαο θαη ηνλ όγθν ηνπ 

ζηεξενύ πνπ παξάγεηαη. 
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