
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
0
. 

 

1. Oη νκάδεο αίκαηνο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εμέηαζε ελφο δείγκαηνο λ αηφκσλ είλαη νη 

επφκελεο; 

 A      B       B       AB      O      O      O       B       AB        B 

 B      B       O         A       O      AB    A       O        B          A 

1) Nα βξείηε ην κέγεζνο λ ηνπ δείγκαηνο. 

2) Να θαηαζθεπάζεηε ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ. 

3) Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο πνπ έρεη   α) νκάδα αίκαηνο Α,    β) νκάδα 

αίκαηνο ΑΒ  

4) ην παξαπάλσ δείγκα πνηα νκάδα αίκαηνο είλαη    α) πην ζπρλή.         β) πην ζπάληα 

5) Πσο νλνκάδεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε κε ηελ νπνία παξνπζηάδνπκε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα  Να 

ζρεδηαζηεί ε γξαθηθή απηή παξάζηαζε γηα ηηο ζπρλφηεηεο vi , i =1,2, 3 , 4. 

 

2. Οη απνζηάζεηο ζε km 26 ρσξηψλ ελφο λνκνχ απφ ην πιεζηέζηεξν θέληξν πγείαο είλαη νη 

παξαθάησ 

5     10    8      8    13      10      4      2        0       16       5          15        9 

6       4    7      5      4        6      7      7        5         8     10           3         9 

1) Να θαηαζθεπάζεηε πίλαθα ν νπνίνο λα πεξηέρεη ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηηο αζξνηζηηθέο ζπρλφηεηεο 

ησλ παξαπάλσ παξαηεξήζεσλ. 

2) Πφζα ρσξηά ηνπ λνκνχ απέρνπλ απφ ην πιεζηέζηεξν θέληξν πγείαο πεξηζζφηεξν απφ 9km θαη 

πνην είλαη ην πνζνζηφ ηνπο 

3) Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ ρσξηψλ πνπ απέρνπλ απφ ην πιεζηέζηεξν θέληξν ιηγφηεξν απφ 

10km. 

 

3. ηνλ δηπιαλφ πίλαθα δίλεηαη ε θαηαλνκή  

ηεο δηάξθεηαο δσήο 400 ιακπηήξσλ. 

Πνην είλαη ην θάησ φξην ηεο 8 εο θιάζεο  

Πνην είλαη ην άλσ φξην ηεο 5εο θιάζεο 

Πνην είλαη ην θέληξν ηεο 7εο θιάζεο 

Πνην είλαη ην πιάηνο θάζε θιάζεο 

Πνηα είλαη ε ζπρλφηεηα ηεο 4εο θιάζεο  

Πνηα είλαη ε ζρεηηθή ζπρλφηεηα ηεο 6εο θιάζεο 

Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ ιακπηήξσλ κε δηάξθεηα δσήο πνπ 

δελ μεπεξλά ηηο 600 ψξεο Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ 

ιακπηήξσλ κε δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 500 ψξεο θαη ην 

πνιχ 1000 ψξεο 

 

 

 

 

4. Σν δηπιαλφ θπθιηθφ δηάγξακκα παξηζηάλεη ηηο πξνηηκήζεηο 1800 

γπλαηθψλ σο πξνο ηα αξψκαηα 3 εηαηξηψλ αξσκάησλ. Αλ 3y+x=200
0
 

λα βξείηε πφζεο γπλαίθεο πξνηηκνχλ θάζε έλα απφ ηα αξψκαηα θαη λα 

θάλεηε θαη ην ξαβδφγξακκα ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ 

 

5. Μηα βηβιηνζήθε πεξηέρεη 1250 ηφκνπο βηβιίσλ. Απφ απηνχο 350 είλαη 

ινγνηερληθνί, νη 210 εγθπθινπαηδηθνί, νη 185 ηζηνξηθνί, 285 πνπ 

αθνξνχλ ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη νη ππφινηπνη αθνξνχλ ηα καζεκαηηθά. Να θαηαζθεπάζεηε 

ηνλ πίλαθα  ζπρλνηήησλ θαη  ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ θαη ην ξαβδφγξακκα ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ       

 

Γηάξθεηα  δσήο     

ζε ψξεο 

πρλφηεηα 

[300, 400) 18 

[400, 500) 48 

[500, 600) 56 

[600, 700) 78 

[700, 800) 64 

[800, 900) 62 

[900,1000) 50 

[1000,1100) 24 

χλνιν 400 
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6. Μειεηήζακε έλα δείγκα 800 νηθνγελεηψλ σο πξνο ην πιήζνο 

ησλ παηδηψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Μεξηθά απφ ηα απνηειέζκαηα 

θαίλνληαη ζην παξαθάησ θπθιηθφ δηάγξακκα.                                                                 

Α. Να ζπκπιεξψζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζείζηελ επφκελε 

ζειίδα. 

Β. Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηηκή θαη ηε δηάκεζν. 

Γ. Δπηιέγνπκε ηπραία κηα νηθνγέλεηα.  

    Να βξείηε ηηο πηζαλφηεηεο ησλ ελδερνκέλσλ: 

i. «Η οικογένεια έχει ηουλάχιζηον δύο παιδιά» 

ii.  «Η οικογένεια έχει ηο πολύ δύο παιδιά» 

Γ. Δπηιέγνπκε ηπραία έλα παηδί απφ ηηο νηθνγέλεηεο 

    ηνπ δείγκαηνο. Να βξείηε ηηο πηζαλφηεηεο ησλ ελδερνκέλσλ: 

i. «Το παιδί έχει έναν μόνον αδελθό» 

ii.  «Το παιδί έχει ηουλάχιζηον έναν αδελθό» 

iii. «Το παιδί έχει ηο πολύ έναν αδελθό» 

 Ο πίνακαρ πος θα ζςμπληπωθεί είναι ο εξήρ: 

 

αξ. παηδ. πιεζ. νηθνγ. 

λi 

ζρεη.ζπρλφη  

      fi 

επίθ. γσλία 

αi 

αζξ. ζπρλ. 

Ni 

ζρεη. αζξ. ζπρλ %  

Fi% 

0      

1   72
ν
   

2  0,50    

3 160     

χλνιν 800 1,00 360
ν
 - - 

 

 

7. Να ζπκπιεξσζνχλ  νη παξαθάησ πίλαθεο  

 

xi λi fi fi% 

0 9   

1 12   

2 18   

4 15   

5 6   

πλ.    

 

 

8. Να ζπκπιεξσζνχλ  νη παξαθάησ πίλαθεο  

 

xi λi fi fi% 

0 α+1   

1 3α
2
10α   

2 9α 2α
2   

4 2α+3   

5 12   

πλ.    

 

 

 

 

 

xi λi Νi fi% 

–3 α   

1  3α  

4 α
2
+4   

5 α
2
–2α 40  

πλ.    

xi λi fi fi% 

0 5   

1 3α
2
10α   

2 13α 3α
2   

4 α+1   

5 3   

πλ.    
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9. Να ζπκπιεξσζνχλ  νη παξαθάησ πίλαθεο  

 

xi λi fi fi% Ni Fi Fi% 

0   10    

1 8     30 

2    22   

4 12      

5  0,15     

πλ.       

 

10. Να ζπκπιεξσζνχλ  νη παξαθάησ πίλαθεο

 

xi λi Ni  fi% Fi% 

0    α 

1   20  

2 β  40  

4   β 90 

5  5α   

πλ.     

 

 

 

11. Να ζπκπιεξσζεί ν δηπιαλφο πίλαθαο πνπ παξηζηάλεη 

ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ελφο δείγκαηνο νηθνγελεηψλ 

 

 

 

 

 

 

12. Nα ζπκπιεξψζεηε ηνλ αθφινπζν πίλαθα 

Μεηαβιεηή 

       ρ 

 πρλ. 

    λ 

ρ. ζπρλ.  

      f  

ρ. πρλ. % 

      f % 

Αζξ. ζπρλ 

      Ν 

Αζξ ζρ ζπρλ 

         F 

Αζξ ζρ ζπρλ% 

         F% 

      1x         

      2x     150          450   

      3x             0,64              

      4x                16    

      5x         1250   

Άζξνηζκα                

 

 

13. Nα ζπκπιεξψζεηε ηνλ αθφινπζν πίλαθα 

 

xi λi fi fi% Ni Fi Fi% 

       

 100   150   

      67,5 

  0,1     

χλνιν    400   

 

xi λi fi fi% 

–2   5 

–1 4   

0  0,125  

1    

2 11   

3   17,5 

πλ. 40   

xi λi fi Fi 

0   α 

1 125β 0,25  

2  β 0,85 

4    

5 50α 0,05  

πλ.    

ρη λη Νη fη% Fη% 

2 2    

3  12 20  

4    68 

5 11    

6     

7 1    

χλνιν     
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14. ε  κία  πφιε  ε  κηθξφηεξε  ζεξκνθξαζία  επί  20  ζπλερείο  εκέξεο (ζε  βαζκνχο  Κειζίνπ) 

ήηαλ 10,11,15,13 θαη16 . 

 Γεθανρηψ  εκέξεο  είραλ  ζεξκνθξαζία , ην  πνιχ , 15 . 

 Σν 85% ηνπ πιήζνπο ησλ εκεξψλ ε ζεξκνθξαζία  ήηαλ , ηνπιάρηζηνλ , 11. 

 Σν  πιήζνο  ησλ  εκεξψλ  πνπ  είραλ  ζεξκνθξαζία  13  ήηαλ  δηπιάζην ηνπ πιήζνπο ησλ  

εκεξψλ  πνπ είραλ  11. 

 Σν  55% ηνπ  πιήζνπο  ησλ  εκεξψλ  ε  ζεξκνθξαζία  ήηαλ  13  ή  15. 

Να  θάλεηε  ηνλ  πίλαθα  ζπρλνηήησλ (  xi , λi , fi , fi % , Ni  , Fi , Fi % ) 

 

15. To βάξνο ησλ απνζθεπψλ θαζελφο εθ ησλ 80 επηβαηψλ κηαο πηήζεο θάπνηαο Αεξνπνξηθήο 

Δηαηξείαο είλαη ηνπιάρηζηνλ 11 θηιά αιιά κηθξφηεξν απφ 26 θηιά. Γλσξίδνπκε φηη 8 επηβάηεο 

έρνπλ απνζθεπέο κε βάξνο κηθξφηεξν απφ 14 θηιά, ην 30% ησλ επηβαηψλ έρεη απνζθεπέο κε 

βάξνο κηθξφηεξν απφ 17 θηιά, 48 επηβάηεο έρνπλ απνζθεπέο κε βάξνο κηθξφηεξν απφ 20 θηιά θαη 

15% ησλ επηβαηψλ έρεη απνζθεπέο κε βάξνο ηνπιάρηζηνλ 23 θηιά. 

α. Να παξαζηαζνχλ ηα δεδνκέλα ζε έλαλ πίλαθα ζπρλνηήησλ.                   

β. Κάζε επηβάηεο δηθαηνχηαη λα κεηαθέξεη απνζθεπέο κε βάξνο κηθξφηεξν ησλ 20 θηιψλ, 

δηαθνξεηηθά έρεη πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Να βξείηε ηη πνζνζηφ απφ ηνπο 80 επηβάηεο 

ηεο πηήζεο απηήο έρεη πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.    

γ. Να βξεζνχλ νη γσλίεο ησλ αληηζηνίρσλ θπθιηθψλ ηνκέσλ ηνπ θπθιηθνχ δηαγξάκκαηνο 

ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ, γηα ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

16. Σξία δείγκαηα ηα έρνπκε νκαδνπνηήζεη ζε θιάζεηο ίζνπ πιάηνπο 

 

 

 

 

 

 

 

Να ζπκπιεξψζεηε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο 

 

17. Οη  ρξφλνη  ηνπο  νπνίνπο  έθαλαλ  κηα  νκάδα  καζεηψλ γηα  λα  ιχζνπλ  έλα  πξφβιεκα  είλαη  

απφ  10  έσο  20 sec ρσξηζκέλνη  ζε  5  θιάζεηο  ίζνπ  πιάηνπο . 

 Σν  πνιχγσλν  ζπρλνηήησλ  ηνπ  δείγκαηνο  ησλ  καζεηψλ  κε κεηαβιεηή  ην  ρξφλν  ιχζεο  ηνπ  

πξνβιήκαηνο  έρεη  εκβαδφλ 40 . 

 Σν  χςνο  ηνπ  νξζνγσλίνπ  ζην  δηάγξακκα  ζρεηηθψλ  ζπρλνηήησλ  πνπ  αληηζηνηρεί ζηελ 

θιάζε  κε  θεληξηθή ηηκή  ην  19  είλαη  0,1 

 Ζ  γσλία  ηνπ  θπθιηθνχ  ηνκέα  ζην  θπθιηθφ  δηάγξακκα  πνπ  αληηζηνηρεί  ζηελ  θιάζε  

[14,16)  είλαη  72
ν
  

 Οη  καζεηέο  πνπ  έθαλαλ  απφ  16  έσο  18  sec είλαη  δηπιάζηνη  απφ  ηνπο  καζεηέο  πνπ  

έθαλαλ ρξφλν  απφ  10  έσο  12  sec . 

 Δίθνζη  ηέζζεξηο  καζεηέο  έθαλαλ  ρξφλν  θάησ  απφ  16  sec 

i.  Να  θάλεηε  ηνλ  πίλαθα  ζπρλνηήησλ  xi , λi , fi , fi % , Ni  , Fi , Fi % 

ii. Να  θάλεηε : α. ην  ηζηφγξακκα  ζπρλνηήησλ 

                         β. ην  πνιχγσλν  ζπρλνηήησλ 

                         γ. ην  πνιχγσλν  αζξνηζηηθψλ  ζρεηηθψλ  ζπρλνηήησλ 

 

 

 

 

 

Κιάζεηο [..,..) xi 

 …–… 6 

…–… ... 

…–… ... 

…–… 18 

Κιάζεηο [..,..) xi 

5–… ... 

…–… ... 

…–23 ... 

…–… ... 

Κιάζεηο [..,..) xi 

…–… ... 

…–… 11 

…–… ... 

17–… ... 
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18. Γίλεηαη ζπλάξηεζε f(x)= 
2x 4

x 2 2



 
 

α. Να βξείηε ην πεδίν νξηζκνχ ηεο f (x)    

β. Να βξείηε ην ζεκείν Μ(x, f(x)) ζην νπνίν ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο f ηέκλεη ηνλ x΄x. 

γ. Να δείμεηε φηη 
x 2
limf (x)


=16                                                                                                  

δ. Έζησ xi, i = 1,2,3,4  νη ηηκέο κηαο κεηαβιεηήο x, ελφο 

δείγκαηνο κεγέζνπο λ=40.  

Αλ θ= 
x 2
limf (x)


 λα ζπκπιεξσζεί ν πίλαθαο: 

 

19. Ο ρξφλνο εξγαζίαο 80 ππαιιήισλ κηαο εηαηξείαο, πνπ εξγάδνληαη απφ 5 έσο 30 ρξφληα, έρεη 

ηαμηλνκεζεί ζε 5 ηζνπιαηείο θιάζεηο. Δίλαη γλσζηφ φηη ην χςνο ηνπ νξζνγσλίνπ ηνπ 

ηζηνγξάκκαηνο ζπρλνηήησλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηέηαξηε θιάζε είλαη 30, ε ζπρλφηεηα ηεο 

δεχηεξεο θιάζεο είλαη ηεηξαπιάζηα απφ ηε ζπρλφηεηα ηεο ηξίηεο θιάζεο, ε ζρεηηθή ζπρλφηεηα 

ηεο πξψηεο θιάζεο είλαη 10% θαη ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ πνπ εξγάδνληαη ηνπιάρηζηνλ 15 

ρξφληα είλαη 40. 

α. Να παξαζηήζεηε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ζε έλαλ πίλαθα ζπρλνηήησλ (απνιχησλ, ζρεηηθψλ, 

αζξνηζηηθψλ θαη αζξνηζηηθψλ ζρεηηθψλ). 

β. Να θαηαζθεπάζεηε ην ηζηφγξακκα αζξνηζηηθψλ ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ θαη ην αληίζηνηρν 

πνιχγσλν. 

γ. Να ππνινγίζεηε ην πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ πνπ εξγάδνληαη ιηγφηεξν απφ 23 ρξφληα. 

δ. Πφζα ην πνιχ ρξφληα πξέπεη λα εξγάδεηαη έλαο ππάιιεινο, ψζηε λα είλαη κεηαμχ ησλ 60 

ππαιιήισλ κε ηα ιηγφηεξα ρξφληα εξγαζίαο; 

 

20. Έζησ  φηη  ζε  έλα  δείγκα  κεγέζνπο  λ=50 έρνπκε  νκαδνπνίεζε ησλ  παξαηεξήζεσλ  θαη  

φηη  ζηελ  θιάζε  [2,7)  κε  θεληξηθή  ηηκή  x3  ππάξρνπλ  20  παξαηεξήζεηο. Να  βξείηε : 

i. α.  Σν  πιήζνο  ησλ  παξαηεξήζεσλ  ηεο 

θιάζεο  πνπ  είλαη  κηθξφηεξεο  ηνπ  5 . 

   β.  Σν  πνζνζηφ   ησλ  παξαηεξήζεσλ  ηνπ  

δείγκαηνο  πνπ  έρνπλ  ηηκή  ηνπιάρηζηνλ , 3 

θαη  κηθξφηεξε ηνπ  7. 

ii.  Σν  x , ψζηε  ζην  δηάζηεκα  [2,x) , x≤7 

    α. λα  αλήθνπλ  8  παξαηεξήζεηο 

        β. λα  αλήθεη  ην  32%  ηνπ  δείγκαηνο 

 

 

21. Ζ δηάξθεηα ησλ θιήζεσλ ελφο θηλεηνχ κία 

εβδνκάδα ήηαλ απφ 0 έσο 100 sec 

 Ζ δηάξθεηα 4 θιήζεσλ ήηαλ θάησ απφ 20 

sec   

 Σν 90% ησλ θιήζεσλ είρε δηάξθεηα 

ηνπιάρηζηνλ 20 sec 

 Σν 30% ησλ θιήζεσλ είρε δηάξθεηα θάησ 

απφ 40 sec 

 10 θιήζεηο είραλ δηάξθεηα απφ 40 έσο 60 

sec 

 34 θιήζεηο είραλ δηάξθεηα θάησ απφ 80 sec 

α. Να νκαδνπνηήζεηε ηνπο ρξφλνπο ησλ θιήζεσλ ζε 5 θιάζεηο ίζνπ πιάηνπο 

β. Να ζπκπιεξψζεηε ηνλ πίλαθα 

 

 

Υi v1 fi Ni Fi 

1 4    

2 θ    

3     

4  0,2   

χλνιν  1   

Κιάζεηο  
Κεληξηθή 

ηηκή ρη 
λη Νη fη % Fη% 

[…,…)      

      

      

      

      

χλνιν      

Κιάζεηο  
Κεληξηθή 

ηηκή ρη 
λη Νη fη % Fη% 

[…,…)      

      

      

      

      

χλνιν      
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22. ηα ζρνιεία ελφο Γήκνπ ππεξεηνχλ ζπλνιηθά 100 εθπαηδεπηηθνί. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο 

ππεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δίλεηαη απφ ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

Α. Πφζνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 15 ρξφληα 

ππεξεζίαο;                     

Β. Με ηελ πξνυπφζεζε φηη θάζε εθπαηδεπηηθφο ζα 

ζπληαμηνδνηεζεί, φηαλ ζπκπιεξψζεη 35 ρξφληα:  

α) πφζνη εθπαηδεπηηθνί ζα ζπληαμηνδνηεζνχλ κέζα 

ζηα επφκελα 12,5 ρξφληα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο.                                                          

β) πφζνη ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 

πξνζιεθζνχλ κέζα ζηα επφκελα πέληε ρξφληα, ψζηε 

ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ λα παξακέλεη ν ίδηνο; Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

 

23. ην δηπιαλφ πνιχγσλν αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ θαίλεηαη ε  

βαζκνινγία ησλ καζεηψλ κηαο  ηάμεο ζε έλα δηαγψληζκα. 

α) Να βξείηε πφζνπο καζεηέο έρεη ε ηάμε. 

β) Να θαηαζθεπάζεηε ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ 

γ) Να ζρεδηάζεηε ην ηζηφγξακκα θαη ην πνιχγσλν ζπρλνηήησλ 

 

 

24. ην δηπιαλφ ζρεκα δίλεηαη ην πνιχγσλν αζξνηζηηθψλ 

ζπρλνηήησλ πνπ παξνπζηάδεη ην εηήζην εηζφδεκα κηαο νκάδαο 

νηθνγελεηψλ ζε ρηιηάδεο Δπξψ Να βξείηε 

Α)  Σν πνζνζηφ ησλ νηθνγελεηψλ πνπ έρνπλ εηζφδεκα 

η) Σν πνιχ 16000 Δ 

ηη) Σν πνιχ 19000 Δ 

Β)  Μέρξη πφζν εηζφδεκα έρνπλ νη 36 νηθνγέλεηεο κε ην 

ρακειφηεξν εηζφδεκα 

 

 

 

25. Οη βαζκνί 60 καζεηψλ ζε έλα δηαγψληζκα Μαζεκαηηθψλ θπκαίλνληαη απφ 10 έσο 20 θαη 

έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε 5 θιάζεηο ίζνπ πιάηνπο. Αλ:  

• Ζ γσλία ηνπ θπθιηθνχ ηνκέα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θιάζε [14, 16) ηνπ θπθιηθνχ δηαγξάκκαηνο 

είλαη 144
ν
.
 

 

• Οη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ησλ δχν πξψησλ θιάζεσλ είλαη ίζεο.  

• 48 καζεηέο πήξαλ βαζκφ έσο 16 θαη  

• 6 καζεηέο πήξαλ βαζκφ ηνπιάρηζηνλ 18, ηφηε:  

Β1. Να κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζσζηά ζπκπιεξσκέλν. 

Βαζκνινγηα 

[  -   ) 

Κεληξηθε Σηκε  

xi 

πρλνηεηα 

λi 

ρεηηθε ζπρλνηεηα 

fi 

ρεηηθε ζπρλνηεηα % 

fi % 

     

     

     

     

     

ΤΝΟΛΟ     

 

 

 

Υξφληα ππεξεζίαο ρεηηθή πρλφηεηα fi% 

[0- 5) 10 

[5-10) 15 

[10-15) 12 

[15-20) 15 

[20-25) 18 

[25-30) 18 

[30-35) 12 

χλνιν 100 



ΦΡΔΚΟ  ΔΤΣΑΘΗΟ                                                                           3
Ο
  ΓΔΛ  ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ  

 

 

26. Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη νξηζκέλα απφ ηα 

απνηειέζκαηα πξφζθαηεο έξεπλαο πνπ έγηλε ζε 

δείγκα ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ, ζρεηηθή κε ην 

χςνο νθεηιψλ απηψλ (ζε ρηιηαδεο επξψ) γηα 

θαηαλαισηηθά δάλεηα. 

Αλ ηζρχνπλ: 

i. ην πιήζνο ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ νθείινπλ κέρξη 

5.000 € αληηζηνηρεί ζην θπθιηθφ δηάγξακκα ζε 

θπθιηθφ ηνκέα γσλίαο 63
ν
. 

ii. Ζ ζπρλφηεηα λ5  είλαη ίζε κε ηε κέγηζηε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο f κε ηχπν 

 
 2

3 x

45 x 15
f x ,  x 0

e 

 
   

iii. ην 35% ησλ λνηθνθπξηψλ νθείιεη ηνπιάρηζηνλ 13.000 €, ηφηε: 

α) Να ζπκπιεξψζεηε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα. 

β) Να βξείηε ηε δηάκεζν ησλ νθεηιψλ. 

γ) Πνην ην πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ νθείινπλ ηνπιάρηζηνλ 9.000 € αιιά ην πνιχ 

17.000 €;  (ε θάζε θιάζε ην δείγκα ζεσξείηαη φηη θαηαλέκεηαη νκνηφκνξθα) 

 

27. Σν παξαδίπια ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ 

δείρλεη ηηο βαζκνινγίεο ησλ καζεηψλ ηεο Γ΄ 

Λπθείνπ ελφο ζρνιείνπ , ζε έλα δηαγψληζκα. Σα 

νξζνγψληα  Δ1, Δ3, Δ5, έρνπλ εκβαδά 4,18,8 

αληίζηνηρα 

Αλ Ν4 = 6v2  θαη ην εκβαδφλ ηνπ ρσξίνπ πνπ 

νξίδεηαη απφ ην πνιχγσλν ζπρλνηήησλ θαη ηνλ 

νξηδφληην άμνλα είλαη 50 , ηφηε : 

Α. Να βξείηε ην πιήζνο ησλ καζεηψλ  

Β. Να θαηαζθεπάζεηε ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο 

ζπρλνηήησλ , αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ θαη 

αζξνηζηηθψλ ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ. 

Γ) Αλ επηιέμνπκε ηπραία έλα καζεηή ηεο Γ΄Λπθείνπ ηνπ ζρνιείνπ λα βξείηε ηελ πηζαλφηεηα 

ησλ ελδερνκέλσλ. 

1. Ο βαζκφο ηνπ γξαπηνχ λα είλαη κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ 10 θαη κηθξφηεξνο ηνπ 17. 

2.  Ο βαζκφο ηνπ γξαπηνχ λα είλαη θάησ απφ 10 ή ηνπιάρηζηνλ 16. 

 

28. Oη κηζζνί (ζε δξρ.) 10 ππαιιήισλ κηαο επηρείξεζεο είλαη 

 

200.000             180.000         300.000            160.000        200.000           1.200.000             900.000         

180.000            200.000       220.000 

 

α) Πνηα είλαη ε κέζε ηηκή ; Πφζνη  ππάιιεινη έρνπλ κηζζφ κηθξφηεξν απ’ απηήλ ; 

β) Πνηα είλαη ε δηάκεζνο ; Πφζνη  ππάιιεινη έρνπλ κηζζφ κηθξφηεξν απ’ απηήλ ; 

γ) Πνηα  είλαη ε επηθξαηνχζα ηηκή ; Πφζνη ππάιιεινη έρνπλ κηζζφ κηθξφηεξν απ’ απηήλ ; 

 

29. Οη κεληαίνη κηζζνί ησλ 20 ππαιιήισλ κηαο επηρείξεζεο ήηαλ ζην ηέινο ηνπ 1998 ( ζε ρηι 

δξαρκέο)  

175           150      275        175       150        300       212,5        212, 5       175       300 

275           350     400        337,5     300        213,5    337,5        275           275       212,5 

α) Να βξείηε ηε κέζε ηηκή 
_

x  ησλ αξηζκψλ. 

Οθεηιέο ζε ρηι. (€)  λi fi% 

[  0- 5) 350  

[ 5-10)   

[10-15) 500  

[1520)   

[20-25)   

χλνιν   
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ΔΝΟΗΚΗΟ ΑΝΑ ΣΡΔΜ ΔΝΟΗΚ. ΓΖ  

Κιάζε ( Δπξψ ) πρλ 

  [20 ,40 )  8 

  [40 ,60 )   9 

  [60 ,80 )  8 

  [80 ,100 )  7 

  [ 100 ,120 )  6 

  [120 ,140 )   2 

 

β) Σν 1999 φινη φζνη είραλ κηζζφ κηθξφηεξν απφ  
_

x  πήξαλ αχμεζε ψζηε ν κηζζφο ηνπο λα είλαη 
_

x

.Οη ππφινηπνη πήξαλ αχμεζε απφ 10000 δξρ. ν θαζέλαο. Πνηα είλαη ε κέζε ηηκή ησλ κηζζψλ κεηά 

απφ απηέο ηηο απμήζεηο. 

 

30. Μεηαμχ 50 δξνκέσλ 400 κέηξσλ νη 12 έθαλαλ ρξφλν θάησ απφ 51 sec,νη 20 έθαλαλ ρξφλν 

θάησ απφ 52 sec  νη 30 έθαλαλ ρξφλν θάησ απφ 53 sec θαη νη 44 έθαλαλ ρξφλν θάησ απφ 54 sec. 

Αλ νη ρξφλνη ησλ αζιεηψλ θπκάλζεθαλ απφ 50 έσο 55 sec ηφηε 

α) Να παξαζηήζεηε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα κε κνξθή πίλαθα. 

β) Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηηκή, ηε δηάκεζν. 

γ)Αλ πξνθξίλεηαη ην 16 % ησλ αζιεηψλ ηφηε πνην ρξφλν ην πνιχ πξέπεη λα έρεη θάλεη έλαο δξνκέαο 

ψζηε λα πξνθξηζεί ; 

 

31. Ζ κέζε βαζκνινγία ζηα καζεκαηηθά 30 αγνξηψλ θαη 50 θνξηηζηψλ είλαη 16,25 Αλ ην 

άζξνηζκα ηεο κέζεο βαζκνινγίαο ησλ αγνξηψλ θαη ηεο κέζεο βαζκνινγίαο ησλ θνξηηζηψλ είλαη 

32 λα βξείηε ηελ κέζε βαζκνινγία ησλ αγνξηψλ θαη ηελ κέζε βαζκνινγία ησλ θνξηηζηψλ 

 

32. ε κηα ηάμε 20 καζεηψλ νη βαζκνί ησλ 5 καζεηψλ ζηα Μαζεκαηηθά έρνπλ κέζε ηηκή 18 ,νη 

βαζκνί ησλ 12 καζεηψλ έρνπλ κέζε ηηκή 15 θαη νη βαζκνί ησλ ππνινίπσλ καζεηψλ έρνπλ  κέζε 

ηηκή 12. Πνηα είλαη ε κέζε ηηκή ησλ βαζκψλ ζηα Μαζεκαηηθά ησλ 20 καζεηψλ ηεο ηάμεο ; 

 

. 

 

 

 

33. Να ζπκπιεξψζεηε ην δηπιαλφ πίλαθα ζπρλνηήησλ αλ  

είλαη γλσζηφ φηη ε κέζε ηηκή  
_

x  είλαη 3,34. 

 

 

 

 

 

34. Ο δηπιαλφο πίλαθαο δείρλεη ηελ θαηαλνκή δείγκαηνο 50 

θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ σο πξνο ηελ δηάξθεηα ηνπο ( ζε 

ιεπηά). Να βξείηε 

α) Σε κέζε ηηκή  

β) Σελ ηππηθή απφθιηζε  

γ) Σν ζπληειεζηή κεηαβιεηφηεηαο.

  ( 212 14,6 )

 

35. Με βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα λα βξείηε  

α) Σε κέζε ηηκή ηνπ ελνηθίνπ 

β) Σν εχξνο 

γ) Σε δηαθχκαλζε θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε  

δ) Σν ζπληειεζηή κεηαβιεηφηεηαο. 

36. Έλαο καζεηήο έιαβε κέξνο ζε ηξεηο 

δνθηκαζίεο ζηα καζεκαηηθά. Ο βαζκφο ηεο 2
εο

 δνθηκαζίαο ήηαλ κεγαιχηεξνο ηεο 1
εο

 θαη 

κηθξφηεξνο ηεο 3
εο

 . Αλ ε δηάκεζνο ησλ παξαηεξήζεσλ απηψλ ήηαλ 16 ην εχξνο 4 θαη ε κέζε 

ηηκή 16 λα βξείηε ηελ βαζκνινγία ηνπ καζεηή ζηηο ηξεηο βαζκνινγίεο  

         xi         vi 

         0         8 

         1        12 

         2        16 

         3        15 

         4  

         5        14 

         6        10 

         7          5 

Γηάξθεηα (ιεπηά) πρλφηεηα 

[ 75, 85 ) 3 

[ 85, 95 ) 6 

[95 ,105 ) 8 

[105 , 115 ) 13 

[115 ,125 ) 11 

[ 125 ,135 ) 9 
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37. ην δηπιαλφ πίλαθα δίλνληαη νη ζεξκνθξαζίεο ησλ 20 

πξψησλ  εκεξψλ ηνπ Μαΐνπ ζε βαζκνχο Κειζίνπ (
ν
C).  

Α. Αλ γλσξίδνπκε φηη ε κέζε ζεξκνθξαζία ησλ παξαπάλσ 

εκεξψλ είλαη 24,4
 ν
C, ηφηε: 

α. λα βξείηε πφζεο εκέξεο είραλ ζεξκνθξαζία 24 
ν
C θαη 

πφζεο 25
 ν
C                                   

β. λα ππνινγίζεηε ηελ επηθξαηνχζα ηηκή θαη ηε δηάκεζν                            

Β. Αλ γλσξίδνπκε φηη ε δηάκεζνο είλαη 24,5
 ν

C, λα βξείηε 

πφζεο εκέξεο είραλ ζεξκνθξαζία 24
 ν
C θαη πφζεο 25

 ν
C. 

 

 

38. ην παξαπάλσ ζρήκα δίλεηαη ην ηζηφγξακκα 

ζπρλνηήησλ ζε επξψ (€) θαη ην πνιχγσλν ζπρλνηήησλ ηεο 

εκεξήζηαο ακνηβήο 40 εξγαδνκέλσλ κηαο επηρείξεζεο. Σα 

δεδνκέλα έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε 4 θιάζεηο ίζνπ πιάηνπο. Ζ 

ηεηκεκέλε ηνπ ζεκείνπ Α είλαη 35 , ηνπ ζεκείνπ Β είλαη 55 

θαη ε κέζε εκεξήζηα ακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη x =36€. 

Γ1. Να δείμεηε φηη ην πιάηνο ησλ θιάζεσλ είλαη c =10 θαη λα 

γξάςεηε ηηο θιάζεηο. 

Γ2. Να δείμεηε φηη νη ζπρλφηεηεο λ2, λ3 ηεο δεχηεξεο θαη ηεο 

ηξίηεο θιάζεο αληίζηνηρα είλαη  λ2=16 = , λ3= 8 . 

Γ3. Να θάλεηε ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ, ζρεηηθψλ 

ζπρλνηήησλ, ζρεηηθψλ αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ ηεο 

εκεξήζηαο ακνηβήο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο, ην 

πνιχγσλν ζρεηηθψλ αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ θαη λα εθηηκήζεηε ηε δηάκεζν. 

 

39. Οη απνπζίεο ησλ καζεηψλ ηεο Γ΄ ηάμεο ελφο Δληαίνπ Λπθείνπ θαηά ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην – 

Φεβξνπάξην – Μάξηην – Απξίιην ηνπ έηνπο 2006 έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε ηέζζεξηο θιάζεηο ίζνπ 

πιάηνπο θαη εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ:  

Αλ επηπιένλ δίλεηαη φηη ε ζρεηηθή 

ζπρλφηεηα ηεο 4
εο

 
 

θιάζεο f4
 
είλαη 

δηπιάζηα ηεο ζρεηηθήο ζπρλφηεηαο ηεο 2
εο

  
 

θιάζεο f2, ηφηε:  

α. Να απνδείμεηε φηη ην πιάηνο c ησλ 

θιάζεσλ ηζνχηαη κε 2.  

β. Να κεηαθέξεηε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 

ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ζην ηεηξάδηφ ζαο 

θαη λα ζπκπιεξψζεηε ηα θελά, αθνχ 

ππνινγίζεηε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο.  

γ. i. Να βξείηε ηε κέζε ηηκή x.  

ii. Να βξείηε ηελ ηππηθή απφθιηζε s.  

 

40. Σν κέζν χςνο 25 καζεηψλ κηαο ηάμεο είλαη 175 cm.Πνην ζα είλαη ην κέζν χςνο ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ ηεο ηάμεο αλ 

1) θχγεη έλαο καζεηήο κε χςνο 180 cm, 2)έξζνπλ δχν καζεηέο κε χςνο 170 cm ε θαζεκία, 

3) θχγνπλ δχν καζεηέο κε χςνο 185 cm ν θαζέλαο θαη έξζνπλ 5 καζήηξηεο κε χςνο 175 cm ε 

θαζεκία  

 

 

 

Θεπμοκπαζία 

xi 

Πλήθορ Ημεπών 

vi 

22 2 

23 4 

24  

25  

26 2 

27 3 

Απνπζίεο καζεηψλ  Κέληξν θιάζεο  

xi 

ρεη. ζπρλφηεηα  

fi 

[ ... – ... )  ...  0,1  

[ ... – 7 )  ...  ...  

[ ... – ... )  ...  0,3  

[ ... – ... )  10  ...  

χλνιν   1  



41. Οη εκέξεο αδείαο ησλ ππαιιήισλ κηαο εηαηξείαο νκαδνπνηνχληαη ζε πέληε θιάζεηο ίζνπ 

πιάηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: Αλ  ηζρχεη φηη: 

 ζην θπθιηθφ δηάγξακκα ζπρλνηήησλ ησλ 

εκεξψλ αδείαο ην ηφμν α1 ηνπ θπθιηθνχ 

ηνκέα, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ πξψηε 

θιάζε, είλαη 72
ν
, θαη 

 3f2=3f5=f3=f4, ηφηε: 

Α1. Να κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηνλ 

παξαπάλσ πίλαθα θαη λα ηνλ 

ζπκπιεξψζεηε θαηάιιεια. 

A2. Να ζρεδηάζεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο (φρη ζε κηιηκεηξέ) ην ηζηφγξακκα θαη ην πνιχγσλν 

ζπρλνηήησλ. 

Να βξεζεί ε κέζε ηηκή x  θαη ε ηππηθή απφθιηζε s ησλ ρξφλσλ πνπ ρξεηάζηεθαλ νη καζεηέο.  

A3. Να βξείηε ηνλ κέζν αξηζκφ εκεξψλ αδείαο θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε ηνπ δείγκαηνο. 

 (Γίλεηαη φηη: 25,6  ≅5,06) 

Α4. Να βξεζεί ην πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ πνπ πήξαλ άδεηα απφ 12 κέρξη 25 εκέξεο. 

 

 

42. Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηηο απνπζίεο  

50 καζεηψλ κέζα ζ’ έλα ρξφλν. Να βξείηε 

α) Σελ κέζε ηηκή 

β) Σε δηάκεζν 

γ) Σελ ηππηθή απφθιηζε 

δ) Σν CV

 

 

 

 

 

43. Θεσξνχκε ηνλ δηπιαλφ πίλαθα πνπ παξηζηάλεη ηηο ειηθίεο  

ππαιιήισλ κηαο ππεξεζίαο. Να βξεζεί ε κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε ησλ παξαηεξήζεσλ. 

 

 

 

 

43.  Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηνπο βαζκνχο 40 απνθνίησλ ελφο 

Λπθείνπ ην1997 ζηα Μαζεκαηηθά. 

α) Να βξείηε ηε κέζε ηηκή, ηε δηάκεζν θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε. 

β) Αλ ε βαζκνινγία φισλ ησλ καζεηψλ ζηα Μαζεκαηηθά κεησλφηαλ 

θαηά 1 κνλάδα πφζε ζα γηλφηαλ ηφηε ε κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε ; 

 

 

 

 

 

 

 

Αξηζκφο 

εκεξψλ(αδεηαο) 

xi λi fi Ni Fi 

[6, ...)  16    

[...,...)      

[...,...)      

[...,...)      

[...,26)      

χλνιν      

Απνπζίεο πρλφηεηα 

  [ 0, 20) 13 

  [ 20, 40) 16 

  [40, 60) 9 

  [60 ,80 ) 8 

  [ 80 ,100 ) 3 

 [100,120) 1 

Ζιηθίεο fη% 

[24,28) 4 

[28,32) 12 

[32,36) 23 

[36,40) 20 

[40,44) 12 

[44,48) 15 

[48,52) 14 

Βαζκφο πρλφηεηα 

    [10,12)         2 

    [12,14)        12 

    [14,16)         14 

    [16,18)         8 

    [18,20)         4 



 

 
44. ηνλ δηπιαλφ πίλαθα δίλνληαη νη ηηκέο κηαο κεηαβιεηήο 

ρ θαη νη αληίζηνηρεο ζπρλφηεηέο ηνπο. Απφ ηνλ πίλαθα έρνπλ 

ραζεί ε δεχηεξε θαη ε ηξίηε ζπρλφηεηα.1) Να πξνζδηνξίζεηε ηηο 

ηηκέο  ησλ ζπρλνηήησλ απηψλ ,αλ x  = 2,63 . 2) Να ππνινγίζεηε  

α ) ηε δηάκεζν, β) ηελ ηππηθή απφθιηζε 

 

 

45. Θεσξνχκε ηνλ δηπιαλφ πίλαθα πνπ παξηζηάλεη ηηο 

βαζκνινγίεο 40 ππαιιήισλ κηαο ζρνιήο. Αλ ε κέζε ηηκή είλαη 5 λα 

ζπκπιεξσζνχλ νη ζπρλφηεηεο πνπ ιείπνπλ θαη λα βξεζεί ε ηππηθή  

απφθιηζε ησλ παξαηεξήζεσλ. 

 

 

46. Οη ρξφλνη (ζε ιεπηά) πνπ ρξεηάζηεθαλ νη 

καζεηέο κηαο ηάμεο γηα λα ιχζνπλ έλα 

καζεκαηηθφ πξφβιεκα αλήθνπλ ζην δηάζηεκα 

[5,45) θαη έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε ηέζζεξηο 

θιάζεηο ίζνπ πιάηνπο. Σα δεδνκέλα ησλ ρξφλσλ 

εκθαλίδνληαη ζην παξαθάησ ηζηφγξακκα 

αζξνηζηηθψλ ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ επί ηνηο 

εθαηφ. 

Β1. Με βάζε ην παξαπάλσ ηζηφγξακκα 

αζξνηζηηθψλ ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ επί ηνηο εθαηφ, 

λα ππνινγίζεηε ηε δηάκεζν ησλ ρξφλσλ πνπ ρξεηάζηεθαλ νη καζεηέο.     

 Β2. ηνλ επφκελν πίλαθα ζπρλνηήησλ ηεο θαηαλνκήο ησλ ρξφλσλ, λα απνδείμεηε φηη α=8  θαη λα 

κεηαθέξεηε ηνλ πίλαθα θαηάιιεια 

ζπκπιεξσκέλν ζην ηεηξάδηφ ζαο 

Β3. Να βξεζεί ε κέζε ηηκή    x  θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε s ησλ ρξφλσλ πνπ ρξεηάζηεθαλ νη 

καζεηέο.(Γίλεηαη φηη: 84 ≈9,17) 

Β4. Να βξεζεί ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ 

ρξεηάζηεθαλ ηνπιάρηζηνλ 37 ιεπηά λα ιχζνπλ ην 

καζεκαηηθφ πξφβιεκα. 

 

47. A. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο 

ηνλ πίλαθα ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο 

Υ 

B.   Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηηκή θαη ηε 

δηάκεζν                                                 

Γ.   Να δείμεηε φηη ε δηαθχκαλζε είλαη 

s
2
=0,49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηκέο x                     πρλφηεηα  

     1     16 

     2  

     3  

     4     26 

χλνιν    100 

Γηάξθεηα πρλφηεηα 

[0,2) 7 

[2,4) 9 

[4,6)  

[6,8) 13 

[8,10)  

χλνιν  

Υξφλνη ζε min xi λi fi% Ni Fi% 

[ 5 ,    )  α+4    

[    ,    )  3α6    

[    ,    )  2α+8    

[   , 45)  α2    

χλνιν      

ρη λη fη fη % Νη xivi ii vx 2
 

1 10   10 10 10 

2    35   

3       

ΤΝΟΛΟ λ=50 1 100    
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48. ηνλ δηπιαλφ πίλαθα δίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ 

αζξνηζηηθψλ ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ηνπ βάξνπο 80 καζεηψλ 

ηεο Γ΄ ηάμεο ελφο Λπθείνπ. Σα δεδνκέλα έρνπλ νκαδνπνηεζεί 

ζε 4 θιάζεηο. 

Α. Αλ γλσξίδεηε φηη ε ζρεηηθή ζπρλφηεηα ηεο ηξίηεο θιάζεο 

είλαη δηπιάζηα ηεο ζρεηηθήο ζπρλφηεηαο ηεο πξψηεο θιάζεο, λα 

βξείηε ηηο ηηκέο ηεο αζξνηζηηθήο ζρεηηθήο ζπρλφηεηαο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε θιάζε.                               

Β. Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηηκή ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ.                       

Γ. Δπηιέγνπκε ηπραία απφ ην δείγκα ησλ 80 καζεηψλ έλα καζεηή.  

α. Να βξείηε ηελ πηζαλφηεηα λα έρεη βάξνο κηθξφηεξν απφ 65 θηιά.               

β. Να βξείηε ηελ πηζαλφηεηα ν καζεηήο λα έρεη βάξνο κεγαιχηεξν ή ίζν ησλ 55 θηιψλ θαη 

κηθξφηεξν ησλ 75 θηιψλ.                                                                                 

 

49. H κέζε ηηκή επηά αξηζκψλ είλαη 5. Οη πέληε απφ απηνχο ηνπο αξηζκνχο είλαη νη 11 , 3 , 5 , 4. 

Να βξείηε ηνπο άιινπο δχν αξηζκνχο αλ είλαη γλσζηφ φηη ν έλαο είλαη δηπιάζηνο ηνπ άιινπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ππνινγίζεηε ηε δηάκεζν θαη ηελ επηθξαηνχζα ηηκή 

 

50. Ζ κέζε δηάξθεηα ησλ ηειεθσλεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ κηαο επηρείξεζεο είλαη 80 sec κε 

ηππηθή απφθιηζε 10 sec. Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θαηαλνκή είλαη θαλνληθή λα βξεζεί θαηά 

πξνζέγγηζε ην πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ πνπ ηειεθσλνχλ 

α) Απφ 70 έσο 90 sec     β)Απφ 60 έσο 100 sec  γ) πεξηζζφηεξν απφ 100sec  δ) πεξηζζφηεξν απφ 

1min 

 

51. ε κηα θαλνληθή θαηαλνκή έρνπκε x =35 θαη s=4 λα ππνινγίζεηε ην πνζνζηφ ησλ 

παξαηεξήζεσλ πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ   η) 31 θαη 39      ηη) 27 θαη 43     ηηη) 23 θαη 47    ηλ) 35 θαη 39     

λ) 27 θαη 31     λη) 27 θαη 39  ληη) πάλσ απν27    ληηη) θάησ απφ 31 

 

52. Ζ κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα 

παλεπηζηήκηα είλαη 15 θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 1,4 Να εμεηαζζεί εάλ ην δείγκα είλαη 

νκνηνγελέο. Πνην πνζνζηφ καζεηψλ έγξαςε πάλσ απφ 16,4 θαη πνην απφ 13,6 κέρξη  17,8 Αλ ζε 

έλα πεδίν ην δειψζνπλ 25000 ππνςήθηνη θαη έλαο ππνςήθηνο έρεη απνιπηήξην 19,3 θαη ζηε 

πξψηε ζρνιή  επηινγήο ηνπ εηζαρζνχλ 350 ππνςήθηνη ηφηε ζα εηζαρζεί ζε απηή αλεμάξηεηα ηη ζα 

δειψζνπλ νη άιινη ππνςήθηνη;   

 

53. ε έξεπλα πνπ έγηλε ζηνπο καζεηέο κηαο πφιεο, γηα ηνλ ρξφλν πνπ θάλνπλ λα πάλε απφ ην 

ζπίηη ζην ζρνιείν, δηαπηζηψζεθε φηη ην 50% πεξίπνπ ησλ καζεηψλ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ 

12 ιεπηά, ελψ ην 16% πεξίπνπ ρξεηάδεηαη ιηγφηεξν απφ 10 ιεπηά. 

Τπνζέηνπκε φηη ε θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ ηεο δηαδξνκήο είλαη θαηά πξνζέγγηζε θαλνληθή. 

Α. Να βξείηε ην κέζν ρξφλν δηαδξνκήο ησλ καζεηψλ θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε ηνπ ρξφλνπ 

δηαδξνκήο ηνπο.                                                                                          

Β. Να εμεηάζεηε, αλ ην δείγκα είλαη νκνηνγελέο.                                                

Γ. Αλ νη καζεηέο ηεο πφιεο είλαη 4.000, πφζνη καζεηέο ζα θάλνπλ ρξφλν δηαδξνκήο απφ 14 

έσο 16 ιεπηά.                                                                                              

Γ. Μηα κέξα,  ιφγσ έξγσλ ζηνλ θεληξηθφ δξφκν ηεο πφιεο, θάζε καζεηήο θαζπζηέξεζε 5 

ιεπηά. Να  βξείηε πφζν κεηαβάιιεηαη ν ζπληειεζηήο κεηαβνιήο (CV). 

 

54. Ζ θαηαλνκή  ζπρλνηήησλ ηνπ χςνπο Υ ησλ καζεηψλ ελφο Λπθείνπ είλαη πεξίπνπ θαλνληθή. 

Αλ ην 50% ησλ καζεηψλ έρεη χςνο πάλσ απφ 175cm θαη ην 16% πάλσ απφ 180cm λα βξεζεί  η) ην 

πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ χςνο απφ 165 cm έσο 185 cm  ηη) ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ 

έρνπλ χςνο απφ 165 cm   ηηη) Να βξεζεί ν ζπληειεζηήο κεηαβνιήο θαη λα εμεηαζηεί αλ ην δείγκα 

Βάξνο   [ – ) Αζξ, ζρ. ζπρλ. Fi 

45-55 0,2 

55-65 0,5 

65-75  

75-85  
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είλαη νκνηνγελέο ηλ) Αλ ην χςνο ησλ καζεηψλ πξηλ ηξία ρξφληα ήηαλ y η = 0,8x η+25 λα βξεζεί 

πφζνο ήηαλ ν CV ηξηεηίαο   

 

55. Σν βάξνο ελφο δείγκαηνο καζεηψλ ιπθείνπ αθνινπζεί θαλνληθή ή πεξίπνπ θαλνληθή 

θαηαλνκή. Σν 50% ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο έρνπλ βάξνο ην πνιχ 65 Kg, ελψ πεξίπνπ ην 

47,5% απηψλ έρνπλ βάξνο απφ 65 Kg έσο 75 Kg. 

α. Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηηκή, ηε δηάκεζν θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε ηνπ βάξνπο ησλ καζεηψλ ηνπ 

δείγκαηνο.                                                                           

β. Να εμεηάζεηε αλ ην δείγκα είλαη νκνηνγελέο.                                         

γ. Να ππνινγίζεηε ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο, πνπ έρνπλ βάξνο απφ 55  έσο 70 Kg.                                                                                                  

δ. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο απηνχ πνπ έρνπλ βάξνο απφ 55 Kg έσο 60 Kg, είλαη 27. 

Να ππνινγίζεηε ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο. 

 

56. ’ έλα ρσξηφ ππάξρνπλ λ άλζξσπνη πνπ ν θαζέλαο είλαη x1 , x2 , …, xθ εηψλ.Α. Αλ ην δείγκα 

x1 , x2 , …, xθ ησλ ειηθηψλ ηνπο έρεη ζπληειεζηή κεηαβνιήο 20% θαη κεηά απφ 25 ρξφληα γίλεηαη 

γηα πξψηε θνξά νκνηνγελέο, 

i) Βξείηε ηε κέζε ηηκή θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε ησλ ειηθηψλ ηνπο 

ii) Βξείηε ηε κέζε ηηκή ηνπ δείγκαηνο 
2 2 2

1 2x , x , , x  

iii) Αλ ν κηθξφηεξνο ζε ειηθία είλαη 10 εηψλ, βξείηε πξνζεγγηζηηθά ηε κεγαιχηεξε ειηθία, αλ 

ππνζέζνπκε φηη ε θαηαλνκή ησλ ειηθηψλ είλαη πεξίπνπ θαλνληθή. 

 

 

57. ε κία ζπλζεηηθή – δεκηνπξγηθή εξγαζία κεξηθνί καζεηέο 

κέηξεζαλ μερσξηζηά ν θαζέλαο, ην εκβαδφλ ηεο απιήο ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη ζην δηπιαλφ 

ηζηφγξακκα 

α) Πφζνη καζεηέο πήξαλ κέξνο ζηελ εξγαζία ; 

β) Πφζνη καζεηέο βξήθαλ φηη ην εκβαδφλ ηεο  

απιήο είλαη κεγαιχηεξν απφ 420 m
2
 ; 

γ) Να θαηαζθεπάζεηε πίλαθα ζπρλνηήησλ θαη λα ππνινγίζεηε ηε 

κέζε ηηκή θαη ηε δηαθχκαλζε 

 

 

58. Oη θαζαξέο εκεξήζηεο απνδνρέο 15 ππαιιήισλ κηαο εηαηξίαο ζε Δπξψ είλαη νη παξαθάησ. 

27     31      29    31     27   26   28  25     31    30  29   24     26  27    29 

α) Να ππνινγίζεηε ηελ κέζε ηηκή. 

β) Οη απνδνρέο ησλ ππαιιήισλ ησλ νπνίσλ νη εκεξήζηεο απνδνρέο είλαη κηθξφηεξεο απφ ηε κέζε 

ηηκή x  απμάλνληαη θαη γίλνληαη ίζεο κε ηε κέζε ηηκή x .Πνηα είλαη ε λέα ηηκή θαη πνηα ε δηάκεζνο;

59. Γίλνληαη νη παξαηεξήζεηο ρi κε i=1,2,3, . . .,40 κε 25x
_

  Αλ 10 απφ απηέο κεηψλνληαη θαηά  

4 θαη 6 απφ απηέο απμάλνληαη θαηά 8 λα βξεζεί  i) Ζ κέζε ηηκή ησλ λέσλ παξαηεξήζεσλ yi   

ii) Ζ ηππηθή απφθιηζε ησλ λέσλ παξαηεξήζεσλ yi  αλ 


40

1

2

i

iy =28224  θαη λα αλ ην δείγκα είλαη 

νκνηνγελέο.  

 

60. Ζ κέζε ηηκή ηεο ειηθίαο 20 καζεηψλ κηαο ηάμεο είλαη 12 έηε θαη 3 κήλεο. Αλ ζην ηκήκα 

πξνζηεζνχλ 10 λένη καζεηέο ε κέζε ειηθία γίλεηαη 12 έηε θαη 9 κήλεο. Πνηα είλαη ε κέζε ησλ 

10 λέσλ καζεηψλ; 

 

61. ’ έλα δείγκα κεγέζνπο λ ε κέζε ηηκή είλαη α. Αλ γηα κ ην πιήζνο άηνκα ηνπ δείγκαηνο κε 

κ<λ έρνπκε κέζε ηηκή β, λα βξεζεί ε κέζε ηηκή γηα ηα ππφινηπα λ–κ άηνκα ηνπ δείγκαηνο 
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62. Γψδεθα εξγάηεο ξσηήζεθαλ θαη δήισζαλ ηηο ψξεο εξγαζίαο πνπ εξγάζζεθαλ ηελ ηειεπηαία 

εβδνκάδα ν θαζέλαο. Αλ ρη είλαη ν αξηζκφο ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπ η εξγάηε  θαη αλ 

 
 


12

1ι

12

1ι

2
ιι 18900xκαι    476x  λα ππνινγηζζνχλ α) Ζ κέζε ηηκή  β) Ζ ηππηθή απφθιηζε ησλ 

σξψλ εξγαζίαο 

 

63. Ζ κέζε ηηκή θαη ε δηαθχκαλζε 5 ηηκψλ ελφο δείγκαηνο είλαη x  =10 θαη s
2
 =12. Αλ γηα ηηο ηηκέο 

ηνπ δείγκαηνο ηζρχεη 35)xx(
4

1ι

2

ι 


 λα βξεζεί ε ηηκή x5. 

64. Ζ κέζε ηηκή ησλ βαζκψλ πνπ πήξαλ νη 25 καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ελφο Λπθείνπ ζηα 

Μαζεκαηηθά είλαη 14, ελψ ε κέζε ηηκή ησλ βαζκψλ ησλ 10 καζεηψλ πνπ παξνπζίαζαλ ηε 

κηθξφηεξε βαζκνινγία είλαη 11. 

α. Να βξείηε ηε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ 15 ππφινηπσλ καζεηψλ. 

β. Αλ ην άζξνηζµα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ βαζκψλ ησλ 25 απηψλ καζεηψλ είλαη 5000, λα βξείηε ην 

ζπληειεζηή κεηαβνιήο (CV). 

 

65. Οη ειηθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

κηα εηαηξεία έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε 4 

θιάζεηο ίζνπ πιάηνπο, φπσο 

εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 

ζπρλνηήησλ. 

A. Να βξεζνχλ νη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο 

fi % i=1,2,3,4  

B. Αλ ε δηάκεζνο ηεο θαηαλνκήο 

ησλ ειηθηψλ είλαη δ=50 ρξφληα, λα 

απνδείμεηε φηη ην πιάηνο ηεο θιάζεο είλαη c=10.                                                                                                           

C. Aθνχ κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζπκπιεξσκέλν θαηάιιεια, λα 

ππνινγίζεηε ηελ κέζε ηηκή x  ησλ ειηθηψλ.                                                                     

D. Πφζνη εξγαδφκελνη, ησλ νπνίσλ νη ειηθίεο αλήθνπλ ζηελ πξψηε θιάζε, πξέπεη λα 

πξνζιεθζνχλ, ψζηε ε λέα κέζε ειηθία λα είλαη 40 ρξφληα; 

 

66. Μηα βηνκεραλία γάιαθηνο θάλεη ζπζθεπαζία ζε 4 κεγέζε θνπηηψλ θαη ζε πνζνζηά 10, 

20, 30  40 κε αληίζηνηρν θφζηνο 8, 6, 4, 2 δξρ. αλά θνπηί. η) Να βξεζεί ην κέζν θφζηνο 

ζπζθεπαζίαο θαη ε ηππηθή απφθιηζε ηνπ θφζηνπο απηνχ. ηη) Αλ ην θφζηνο απμεζεί θαηά  15 λα 

βξεζεί ε λέα κέζε ηηκή θαη ε λέα ηππηθή απφθιηζε 

 

67. Μηα βηνκεραλία παξαζθεπάδεη 4 πξντφληα Α, Β, Γ, Γ ζε πνζνζηά 40 30 20 10 κε 

ηηκέο  8,9,10,11 Δπξψ αληίζηνηρα. Να ππνινγηζζεί ην κέζν θφζηνο θαη ν ζπληειεζηήο 

κεηαβιεηφηεηαο ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ησλ Α, Β,Γ, Γ. Να βξείηε πφζν ηνπιάρηζην πξέπεη λα 

απμεζεί ην θφζηνο θαηαζθεπήο θάζε πξντφληνο ψζηε ην θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ ηεζζάξσλ 

πξντφλησλ λα είλαη νκνηνγελέο. Αλ ειαηησζεί ην θφζηνο θαηαζθεπήο θάζε πξντφληνο θαηά 10% 

θαη ελ ζπλερεία γίλεη αχμεζε θαηαζθεπήο θαηά 0,3 Δπξψ αλά κνλάδα πξντφληνο λα βξεζεί πφζν 

γίλεηαη ν ζπληειεζηήο κεηαβνιήο CV. 

 

68. ην δηπιαλφ ζρήκα θαίλεηαη ην πνιχγσλν ζπρλνηήησλ πνπ αλαθέξεηαη ζε νκαδνπνηεκέλα 

δεδνκέλα ζε θιάζεηο ίζνπ πιάηνπο c, ζεσξψληαο σο κνλάδα κέηξεζεο ηνπ νξηδνληίνπ άμνλα ην 

πιάηνο c ησλ θιάζεσλ. 

Α) Να βξείηε ην c θαη ην πιήζνο ησλ θιάζεσλ. 

Β) Να βξείηε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. 

Ζιηθίεο 

(ρξφληα) 

xi λi fi% Ni Fi% λi∙ xi 

[25,  )   x    

[   ,   )   x+20    

[   ,   )   2x    

[   ,   )   x
2
–6x 50   

χλνιν       
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Γ) Να γίλεη ν πίλαθαο ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθψλ 

αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα πνιχγσλα 

ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθψλ αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ. 

Γ) Να ππνινγίζεηε ηε δηάκεζν. 

Δ) Να βξείηε ηε κέζε ηηκή θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε.(Γίλεηαη φηη 

61 7.81) 

Ση) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηή κεηαβνιήο θαη λα εμεηάζεηε 

αλ ην δείγκα είλαη νκνηνγελέο.             

Η) Να βξείηε πφζεο (πεξίπνπ) παξαηεξήζεηο είλαη κηθξφηεξεο ηεο κέζεο ηηκήο x . 

 

69. Έζησ κηα κεηαβιεηή Υ. Τπνζέηνπκε φηη x =80 είλαη ε κέζε ηηκή 20 παξαηεξήζεσλ. Αλ 

ππνζέζνπκε φηη 10 παξαηεξήζεηο απφ απηέο είραλ ππεξηηκεζεί θαηά 5 κνλάδεο ε θάζε κία ελψ 9 

απφ ηηο ππφινηπεο είραλ ππεξηηκεζεί θαηά 20 κνλάδεο ε θάζε κία. Να βξεζεί ε ζσζηή κέζε ηηκή.   

 

70. Ζ κέζε ηηκή 15 αξηζκψλ είλαη 10 Αλ ν κεγαιχηεξνο είλαη 30 πφζν ζα πξέπεη λα κεησζεί ψζηε 

ε κέζε ηηκή λα γίλεη 9,5 

 

71. Ζ κέζε ηηκή ηεο ειηθίαο 20 καζεηψλ είλαη 12 ρξφληα θαη 2 κήλεο. Αλ ζην ηκήκα πξνζηεζνχλ 

6 λένη καζεηέο ηφηε ε κέζε ηηκή γίλεηαη 12 ρξφληα Πνηα είλαη ε κέζε ειηθία ησλ 6 λέσλ καζεηψλ; 

 

72. Ζ κέζε ηηκή ησλ βαζκψλ πνπ πήξαλ νη 25 καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ελφο Λπθείνπ ζηα 

Μαζεκαηηθά είλαη 14, ελψ ε κέζε ηηκή ησλ βαζκψλ ησλ 10 καζεηψλ πνπ παξνπζίαζαλ ηε 

κηθξφηεξε βαζκνινγία είλαη 11. 

α. Να βξείηε ηε κέζε ηηκή ηεο βαζκνινγίαο ησλ 15 ππφινηπσλ καζεηψλ. 

β. Αλ ην άζξνηζµα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ βαζκψλ ησλ 25 απηψλ καζεηψλ είλαη 5000, λα βξείηε ην 

ζπληειεζηή κεηαβνιήο (CV). 

 

73. Ζ κέζε ηηκή λ παξαηεξήζεσλ είλαη 15 Αλ ν ζπληειεζηήο κεηαβνιήο είλαη 20% θαη 

1872
1

2 


v

i

ix  λα ππνινγίζεηε ην λ 

 

74. Αλ ν ζπληειεζηήο κεηαβνιήο κηαο κεηαβιεηήο Υ είλαη CV=25%  θαη  ηζρχεη 





v

1i

i

v

1i

2
i xv5)xx( ηφηε λα βξεζεί ε κέζε ηηκή x  θαη ε ηππηθή απφθιηζε s ηεο 

κεηαβιεηήο 

 

75. Ο θπβηζκφο ησλ θηλεηήξσλ Υ, ζε θπβηθά εθαηνζηά (θ.εθ.), ελφο δείγκαηνο 4.000                          

αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή. ην παξαπάλσ δείγκα βξέζεθαλ 100 απηνθίλεηα κε θπβηζκφ 

κηθξφηεξν απφ 1.400θ.εθ. θαη 3.360 απηνθίλεηα κε θπβηζκφ κηθξφηεξν απφ 2.000θ.εθ. 

η) Να βξείηε ηε κέζε ηηκή x , ηελ ηππηθή απφθιηζε s θαη λα εθηηκήζεηε ην εχξνο R 

ηνπ θπβηζκνχ ησλ θηλεηήξσλ ησλ απηνθηλήησλ ηνπ δείγκαηνο. 

ηη) Δπηιέγνπκε ηπραία έλα απηνθίλεην απφ ην δείγκα. Να βξείηε ηελ πηζαλφηεηα λα έρεη θηλεηήξα 

κε θπβηζκφ κηθξφηεξν απφ 1.200θ.εθ. ή κεγαιχηεξν απφ 2.000θ.εθ. 

ηηη) Αλ, κεηά απφ επηζθεπή, ν θπβηζκφο θάζε θηλεηήξα απμεζεί θαηά 6%, λα βξείηε ηελ κέζε ηηκή 

θαη ηελ δηαζπνξά ησλ λέσλ ηηκψλ ηνπ, θαη λα εθηηκήζεηε ην εχξνο ηνπο. 
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76. Γίλνληαη νη κεηαβιεηέο Υ,Τ κε κέζεο ηηκέο y ,x  θαη ηππηθέο απνθιίζεηο  S  S yx θαη  

αληίζηνηρα Αλ yx SS   ,xxy  θαηβα  θαη ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν παξαηεξήζεηο ηεο 

κεηαβιεηήο Υ δηαθνξεηηθέο λα βξεζνχλ ηα α,β ψζηε 4y  2x  θαη  

 

77. Σα ςπγεία κηαο εηαηξείαο 

ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ είλαη 

θαηαλεκεκέλα ζε ηέζζεξηο θιάζεηο, 

ζχκθσλα κε ηελ ζεξκνθξαζία Υ (ζε 
0
C), πνπ επηθξαηεί ζην εζσηεξηθφ 

ηνπο, φπσο θαίλεηαη ζηε πξψηε 

ζηήιε ηνπ πίλαθα. 

ε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ςπγείσλ 

ηεο πξψηεο θιάζεο, ε δεχηεξε θιάζε έρεη ηξηπιάζην αξηζκφ θαη ε ηέηαξηε πεληαπιάζην αξηζκφ 

ςπγείσλ. 

Α. Να απνδείμεηε, φηη ε κέζε ζεξκνθξαζία ησλ ςπγείσλ είλαη x  = 1
o
C 

B. Έζησ, φηη ε ηξίηε θιάζε έρεη ίδην αξηζκφ ςπγείσλ κε ηελ πξψηε θιάζε. 

α. Να ζπκπιεξψζεηε ηελ ζηήιε κε ηηο ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο fi % ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαη λα 

θαηαζθεπάζεηε ην πνιχγσλν αζξνηζηηθψλ ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ.  

β. Να ππνινγίζεηε ηελ δηάκεζν ζεξκνθξαζία δ.  

γ Απφ ην πνιχγσλν αζξνηζηηθψλ ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ, λα εθηηκήζεηε ην πνζνζηφ ησλ ςπγείσλ κε 

ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε απφ 0,5
ν
 C.  

 

78. Οη ηηκέο κηαο κεηαβιεηήο Υ είλαη 0, 2, 5 κε ζπρλφηεηεο λ1, λ2, λ3 αληίζηνηρα. Αλ x =1,5 θαη 

s
2
=4,5 θαη λ1+λ2+λ3 =80 λα ππνινγηζζνχλ : 

α) νη ζπρλφηεηεο λ1, λ2, λ3  

β) Ο ζπληειεζηήο κεηαβνιήο 

γ) Ζ δηάκεζνο δ θαη ε επηθξαηνχζα ηηκή Μ0. 

 

 

 

79. ην δηπιαλφ ζρήκα δίλεηαη ην πνιχγσλν ζρ. 

αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ ηεο βαζκνινγίαο κηαο 

νκάδαο καζεηψλ ζηελ Ηζηνξία Ζ βαζκνινγία 

θπκαίλεηαη απφ ην 10 έσο ην 20. Γίλεηαη φηη 10 

καζεηέο έρνπλ βαζκφ κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 12 θαη 

κηθξφηεξν ηνπ 14 

α) Να απνδείμεηε φηη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ είλαη 

50 

β) Να βξείηε ηελ δηάκεζν 

γ) Να θαηαζθεπάζεηε ην ηζηφγξακκα ζπρλνηήησλ 

δ Δπηιέγνπκε ηπραία έλα καζεηή. Να βξείηε ηελ πηζαλφηεηα ν καζεηήο λα έρεη βαζκφ κεγαιχηεξν ή 

ίζν ηνπ 16 

 

 

80. Έζησ Υ,Y,Z είλαη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο ελφο δείγκαηνο κεγέζνπο λ γηα ηηο παξαηεξήζεηο 

ησλ νπνίσλ ηζρχεη yη=(xη–1)
2
 θαη zη=(xη–2)

2
 γηα θάζε η θαη 6zκαι    10y   λα ππνινγηζζεί ε 

κέζε ηηκή θαη ε δηαθχκαλζε ηεο κεηαβιεηήο Υ 

 

Κιάζεηο 

[ −, −) 

Κεληξηθέο ηηκέο 

xi 

ζπρλφηεη 

λi 

ρεη. ζπρλ 

 fi % 
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81. Έζησ t1, t2, …, t100 έλα δείγκα ηηκψλ κηαο κεηαβιεηήο Σ κε κέζε ηηκή t , ηππηθή απφθιηζε s0 

θαη ε ζπλάξηεζε F κε ηχπν

  t 2s x 4
,  αλ x 0, x 4 

F(x) x 2

      -24 s,           αλ x=4

  
 

  
 

  ε νπνία είλαη ζπλερήο ζην 

δηάζηεκα Α = [ 0, +). 

η) Να απνδείμεηε φηη γηα x 4 ν ηχπνο ηεο ζπλάξηεζεο F είλαη    F(x) = (t − 2s)( x + 2).  

ηη) Να εμεηάζεηε αλ είλαη νκνηνγελέο ην δείγκα ησλ ηηκψλ t1, t2, …, t100 ηεο κεηαβιεηήο Σ.  

ηηη) Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο εθαπηνκέλεο (ε) ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ζπλάξηεζεο g κε 

ηχπν g(x)=
F(x)

t 2s
 ζην ζεκείν ηεο A 

1 1
,g

4 4

  
  
  

 

82. Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f κε ηχπν 
1

f(x)
x

     x(0,+)  

α. Να βξεζεί ε εμίζσζε ηεο εθαπηνκέλεο ηεο f ζην ζεκείν Λ(1,1). 

β. Απφ ηπραίν ζεκείν Μ(x, y) ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο f θέξλνπκε παξάιιειεο επζείεο πξνο 

ηνπο άμνλεο xx΄ θαη yy΄, νη νπνίεο ζρεκαηίδνπλ κε ηνπο εκηάμνλεο Οx, Oy 

νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν. Να βξεζνχλ νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ Μ, ψζηε ε 

πεξίκεηξνο ηνπ νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ λα είλαη ειάρηζηε 

γ. Οη ηεηκεκέλεο πέληε δηαθνξεηηθψλ ζεκείσλ ηεο εθαπηνκέλεο ηνπ εξσηήκαηνο (α) έρνπλ κέζε 

ηηκή 
_

x . = 5 θαη ηππηθή απφθιηζε sρ = 2. 

Να βξεζεί ε κέζε ηηκή y . θαη ε ηππηθή απφθιηζε sy ησλ ηεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ απηψλ. 

 

83.  Οη πσιήζεηο, ζε ρηιηάδεο επξψ, πνπ έγηλαλ απφ ηνπο πσιεηέο κηαο εηαηξείαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ελφο έηνπο νκαδνπνηήζεθαλ ζε πίλαθα ζπρλνηήησλ κε θιάζεηο ίζνπ πιάηνπο. Σν 

αληίζηνηρν πνιχγσλν ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ fi% έρεη δηαδνρηθέο θνξπθέο ηηο:  

Α(8, 0)        Β(10, 10)        Γ(12, 20)        Γ(14, yΓ) E(16, yΔ)     Ε(18, 10)       Ζ(20, 0)  

φπνπ yΓ, yΔ
 
νη ηεηαγκέλεο ησλ θνξπθψλ Γ θαη Δ ηνπ πνιπγψλνπ ΑΒΓΓΔΕΖ.  

Γ1. Να ππνινγηζηνχλ νη ηεηαγκέλεο yΓ
 
θαη yΔ

 
ησλ θνξπθψλ Γ θαη Δ, αλ επηπιένλ γλσξίδνπκε φηη ε 

κέζε ηηκή ησλ πσιήζεσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο είλαη 14200 επξψ θαη ην επζχγξακκν ηκήκα ΓΔ 

είλαη παξάιιειν πξνο ηνλ νξηδφληην άμνλα  

Γ2.  Να ζρεδηαζηεί ην πνιχγσλν ησλ ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ fi%.  

Γ3. Να θαηαζθεπαζηεί ν πίλαθαο ησλ ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ fi% ηεο θαηαλνκήο ησλ πσιήζεσλ 

πνπ έγηλαλ απφ ηνπο πσιεηέο ηεο εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο.   

Γ4. Ζ δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο απνθάζηζε ηε ρνξήγεζε ελφο επηπιένλ εθάπαμ πνζνχ ζε φζνπο 

πσιεηέο έρνπλ θάλεη εηήζηεο πσιήζεηο ηνπιάρηζηνλ 15000 επξψ. Να ππνινγηζηεί ην πνζνζηφ 

ησλ πσιεηψλ πνπ ζα ιάβνπλ απηφ ην πνζφ.  

Γ5. Σν εκβαδφλ ηνπ ρσξίνπ πνπ νξίδεηαη απφ ην πνιχγσλν ζπρλνηήησλ ηεο θαηαλνκήο ησλ 

πσιήζεσλ νη νπνίεο έγηλαλ απφ ηνπο πσιεηέο ηεο εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο θαη ηνπ 

νξηδφληηνπ άμνλα είλαη 80. Να βξείηε ηνλ αξηζκφ ησλ πσιεηψλ πνπ δηθαηνχληαη ην εθάπαμ πνζφ 

πνπ αλαθέξεηαη ζην Γ4 εξψηεκα.  

 

84. ε κηα θαλνληθή ή πεξίπνπ θαλνληθή θαηαλνκή ην 50% ησλ παξαηεξήζεσλ έρνπλ ηηκή 

κεγαιχηεξε ηνπ 20. Σν 81,5% ησλ παξαηεξήζεσλ βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα (16,22) κε άθξα ηνπ 

δηαζηήκαηνο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο . x  s, x  2s , x 3s, x  

α. Να δείμεηε φηη s=2 θαη x =20  

β. Να βξείηε ην αΝ
*

, αλ είλαη γλσζηφ φηη ζην δηάζηεκα ( x –αs, x +α s), αλήθεη ην 95% πεξίπνπ 

ησλ παξαηεξήζεσλ.  

γ. Αλ R είλαη ην εχξνο ηεο θαηαλνκήο, λα βξείηε ηελ ειάρηζηε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο  

f(x)= 2R
x (x 4) x 9s

2
    .  
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85. Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f (x)= 4·s·x
2
 2· x  ·x +13, xR, φπνπ x  ε κέζε ηηκή θαη s ε ηππηθή  

απφθιηζε ελφο δείγκαηνο κεγέζνπο λ. Αλ ε εθαπηνκέλε ηεο θακπχιεο ηεο f ζην ζεκείν A(1,f(1)) 

είλαη παξάιιειε ζηελ επζεία y = 2009, ηφηε: 

Δ1. Να δείμεηε φηη ην δείγκα δελ είλαη νκνηνγελέο 

Δ2. Να δείμεηε φηη ε f παξνπζηάδεη ειάρηζην . 

Δ3. Αλ ε f έρεη ειάρηζηε ηηκή ίζε κε 1 ηφηε: 

α. Να βξείηε ηε κέζε ηηκή θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε ηνπ δείγκαηνο . 

β. Πνην είλαη ην ειάρηζην πνζφ θαηά ην νπνίν πξέπεη λα απμεζεί ε κέζε ηηκή ψζηε ην δείγκα λα 

παξνπζηάδεη νκνηνγέλεηα; 

γ. Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο εθαπηνκέλεο ηεο θακπχιεο ηεο f ζην ζεκείν 

 

86. Οη ρξφλνη ζε min πνπ ρξεηάδνληαη νη καζεηέο κηαο γεηηνληάο λα πάλε ζην ζρνιείν       

νκαδνπνηεζεί ζε 4 θιάζεηο ίζνπ πιάηνπο κε αληίζηνηρεο ζπρλφηεηεο 6 , 10 ,7 θαη 7 

Θεσξνχκε ηε ζπλάξηεζε f(x)=6(xx1)
2
+10(xx2)

2
+ 7(xx3)

2
+ 7(xx4)

2
  

 x1, x2, x3, x4, ηα θέληξα ησλ αληίζηνηρσλ θιάζεσλ.  

Έζησ φηη ε f παξνπζηάδεη ειάρηζην ζην x0=7 ην f(7)=134.  

1) Να απνδείμεηε φηη ην πιάηνο ησλ θιάζεσλ είλαη c = 2.  

2) Να βξείηε ηηο ζπρλφηεηεο fi .  

3) Να βξείηε ηελ ηππηθή απφθιηζε.  

4) Να εμεηάζεηε ην δείγκα σο πξνο ηελ νκνηνγέλεηα. 

 

87. Έζησ x1, x2, ..., x11 έλα δείγκα κε παξαηεξήζεηο: 7, 5, α, 2, 5, β, 8, 6, γ, 5, 3, φπνπ α, β, γ 

θπζηθνί αξηζκνί κε α<β<γ. Γίλεηαη φηη ε κέζε ηηκή, ε δηάκεζνο θαη ην εχξνο ησλ παξαηεξήζεσλ 

είλαη x  = 6, δ = 6 θαη R = 8 αληίζηνηρα. 

α. Να βξεζνχλ νη ηηκέο ησλ α, β, γ, έηζη ψζηε λα ηζρχεη  α
2
+ β

2
 + γ

2
 = 217. 

β. Γηα ηηο ηηκέο ησλ α, β, γ, πνπ βξέζεθαλ ζην πξνεγνχκελν εξψηεκα, λα δεηρζεί φηη ε ηππηθή 

απφθιηζε ηνπ δείγκαηνο είλαη ίζε κε 
x

58
s

11
  θαη λα εμεηαζζεί αλ ην δείγκα είλαη νκνηνγελέο. 

γ. Έζησ y1, y2, …,y11 νη παξαηεξήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ αλ πνιιαπιαζηάζνπκε ηηο x1,x2, …, x11 επί 

κηα ζεηηθή ζηαζεξά c1 θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζζέζνπκε κηα ζηαζεξά c2. Aλ y=9 θαη sy=2sx, λα 

βξεζνχλ νη ηηκέο ησλ ζηαζεξψλ c1 θαη c2. 

 

88. Έζησ νη παξαηεξήζεηο 4 , 3 , 5 , 4 , 5 , 6 , 8 , α , β.  

Ζ κέζε ηηκή απηψλ είλαη x =5 θαη ν ζπληειεζηήο κεηαβνιήο CV=20 2  %.  

Να ππνινγίζεηε:  

1) Σε δηαθχκαλζε ησλ παξαηεξήζεσλ.  

2) Σηο παξαηεξήζεηο α , β.  

3) Σε δηάκεζν ησλ παξαηεξήζεσλ.  

4) Να εμεηάζεηε αλ ην δείγκα είλαη νκνηνγελέο.  

5) Αλ νη παξαηεξήζεηο ππνζηνχλ κείσζε θαηά 10 % ε θαζεκία πσο δηακνξθψλεηαη ν  

λένο ζπληειεζηήο κεηαβνιήο CV ; 

 

89. Θεσξνχκε δχν δείγκαηα Α θαη Β κε παξαηεξήζεηο: Γείγκα Α: 12, 18, t3,t4,….t25.    

 Γείγκα B: 16, 14, t3, t4,….t25.      Γίλεηαη φηη t3+t4+….+t25=345.  

α. Να απνδείμεηε φηη νη κέζεο ηηκέο Ax  θαη Bx  ησλ δχν δεηγκάησλ Α θαη Β αληίζηνηρα είλαη  

Ax = Bx =15 .  

β. Αλ είλαη 
2

As  ε δηαθχκαλζε ηνπ δείγκαηνο Α θαη
2

Bs  είλαη ε δηαθχκαλζε ηνπ δείγκαηνο Β, λα 

απνδείμεηε φηη   2 2

A B

16
s s

25
  .  
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γ. Αλ ν ζπληειεζηήο κεηαβνιήο ηνπ δείγκαηνο Α είλαη ίζνο κε 
A

1
CV

15
 , λα βξείηε ηνλ ζπληειεζηή 

κεηαβνιήο CVB ηνπ δείγκαηνο Β.  

 

90. Έζησ ε ζπλάξηεζε f(x) = 2x
2
+kx + 4 x  + 10, x≥0.  

α. Αλ ε εθαπηνκέλε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ηεο ζπλάξηεζεο ζην ζεκείν Α(1,f(1)) είλαη 

παξάιιειε ζηνλ άμνλα x΄x, λα απνδείμεηε φηη k=2 θαη λα βξείηε ηελ εμίζσζή ηεο. β. Μία ηπραία 

κεηαβιεηή Υ αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζε ηηκή 
_

x =f(1) θαη ηππηθή απφθιηζε  

s=
2f (4)

13


  Σξεηο παξαηεξήζεηο, αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο κεγέζνπο λ, είλαη κηθξφηεξεο ή ίζεο 

ηνπ 8.  

(i) Να βξείηε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζην δηάζηεκα (10,16).  

(ii) Να απνδείμεηε φηη ην δείγκα ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ έρεη ιεθζεί, δελ είλαη νκνηνγελέο. Να 

βξείηε ηε κηθξφηεξε ηηκή ηεο παξακέηξνπ α>0, πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε θάζε κία απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο παξαηεξήζεηο, ψζηε ην δείγκα ησλ λέσλ παξαηεξήζεσλ λα είλαη νκνηνγελέο.  

 

91. Μειεηήζακε έλα δείγκα Η.Υ. απηνθηλήησλ πνπ θπθινθνξνχλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο σο 

πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ επηβαηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νδεγνχ. Μεξηθά απφ ηα 

απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

 

Αξηζκφο επηβαηψλ 

xi 

Αξηζκφο απηνθηλήησλ 

λi 

 

fi 

 

fi % 

 

Ni 

 

Fi 

 

Fi % 

1       

2 110   160   

3      70 

4  0.075     

5    400   

ΤΝΟΛΑ       

 

i) Να κεηαθέξεηε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζην ηεηξάδηφ ζαο θαη λα ηνλ ζπκπιεξψζεηε. 

ii) Να ππνινγίζεηε ηελ κέζε ηηκή θαη ηε δηάκεζν ηνπ δείγκαηνο 

iii) Να εμεηάζεηε αλ ην δείγκα είλαη νκνηνγελέο 

iv). Δπηιέγνπκε ηπραία έλα απηνθίλεην. Να βξείηε ηηο πηζαλφηεηεο ησλ ελδερνκέλσλ: 

Α: “ην απηνθίλεην έρεη ην πνιχ δχν επηβάηεο “ 

Β: “ην απηνθίλεην έρεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο επηβάηεο” 

 

92. Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f (x)= 4·s·x
2
 2· x  ·x +13, xR, φπνπ x  ε κέζε ηηκή θαη s ε ηππηθή  

απφθιηζε ελφο δείγκαηνο κεγέζνπο λ. Αλ ε εθαπηνκέλε ηεο θακπχιεο ηεο f ζην ζεκείν A(1,f(1)) 

είλαη παξάιιειε ζηελ επζεία y = 2009, ηφηε: 

Δ1. Να δείμεηε φηη ην δείγκα δελ είλαη νκνηνγελέο 

Δ2. Να δείμεηε φηη ε f παξνπζηάδεη ειάρηζην . 

Δ3. Αλ ε f έρεη ειάρηζηε ηηκή ίζε κε 1 ηφηε: 

α. Να βξείηε ηε κέζε ηηκή θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε ηνπ δείγκαηνο . 

β. Πνην είλαη ην ειάρηζην πνζφ θαηά ην νπνίν πξέπεη λα απμεζεί ε κέζε ηηκή ψζηε ην δείγκα λα 

παξνπζηάδεη νκνηνγέλεηα; 

γ. Να βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο εθαπηνκέλεο ηεο θακπχιεο ηεο f ζην ζεκείν 

 

93. Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f(x)=10sx
2
+ x x+11, x   φπνπ x  ε κέζε ηηκή θαη s>0 ηππηθή  

απφθιηζε ησλ παξαηεξήζεσλ ελφο δείγκαηνο κεγέζνπο v. Αλ ε εθαπηνκέλε ηεο θακπχιεο ηεο f 

ζην ζεκείν ηεο A(-1,f(-1)) είλαη παξάιιειε ζηελ επζεία ε: y=2004, ηφηε: 
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α) Να βξείηε ηελ f ' (x). 

β) Να δείμεηε φηη ην δείγκα είλαη νκνηνγελέο. 

γ) Να δείμεηε  φηη ε f παξνπζηάδεη ειάρηζην. 

δ)Αλ ε ειάρηζηε ηηκή ηεο f είλαη ίζε κε 1 ηφηε: 

i) λα βξείηε ηε κέζε ηηκή θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο. 

ii) λα βξείηε ηελ εμίζσζε ηεο εθαπηνκέλεο ηεο θακπχιεο  ηεο f ζην ζεκείν Α απηήο. 

 

94. Γίδεηαη ε ζπλάξηεζε  
x

f x x sx  2 1
2

 φπνπ x  θαη s ε κέζε ηηκή θαη ηππηθή απφθιηζε  

αληίζηνηρα ελφο δείγκαηνο κε x >0 

Α. Δάλ ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f  δηέξρεηαη απφ ην ζεκείν  1,1 , λα ππνινγίζεηε ην 

ζπληειεζηή κεηαβνιήο V  δείγκαηνο, θαη λα εμεηάζεηε αλ ην δείγκα είλαη νκνηνγελέο. 

Β. Να βξείηε ηα ηπρφλ αθξφηαηα ηεο ζπλάξηεζεο f  ζην ζχλνιν   

Γ. Δάλ είλαη γλσζηφ φηη  
x S
limf x 1


   λα ππνινγίζεηε ηε κέζε ηηκή x  θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε s  

ηνπ δείγκαηνο. 

Γ. Να βξείηε ην πνζνζηφ ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο πνπ πεξηέρνληαη ζην  δηάζηεκα   1,5  

εάλ ππνζέζνπκε φηη ε θακπχιε θαηαλνκήο ηνπ δείγκαηνο  είλαη  πεξίπνπ  θαλνληθή,  θαζψο  θαη ην 

εχξνο   ησλ ηηκψλ ηνπ δείγκαηνο. 

 

95. Σα εκεξήζηα έμνδα 10  καζεηψλ ζε επξψ (€) είλαη:  
3 2 2 2

3 2

x 10,  50 12x,  x 3,  27 2x ,  45 3x ,  20,

5 7
30 4x,  x 7,  30 2x  θαη 22 2x,  κε x ,  

2 2

    

 
     

 

 

α) Να βξείηε ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ x  γηα ηνλ νπνίν ε κέζε ηηκή ησλ εμφδσλ ησλ καζεηψλ γίλεηαη 

ειάρηζηε. 

β) Γηα  x=3 λα ππνινγίζεηε: 

ii. ηε κέζε ηηκή ησλ εμφδσλ 

iii. ηε δηάκεζν ηηκή ησλ εμφδσλ 

iv. ηελ ηππηθή απφθιηζε ησλ εμφδσλ  

v. ηε κεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή κεηαβιεηφηεηαο ησλ εκεξήζησλ εμφδσλ ησλ καζεηψλ αλ απηά 

απμεζνχλ θαηά 10%.  

 

96. ε κία εξψηεζε απάληεζαλ   θνηηεηέο ζε ρξφλνπο 1 2, , ,t t t  αληηζηνίρσο. Θεσξνχκε ηε 

ζπλάξηεζε        
2 2 2

1 2 λf x t x t x t x       κε x  , ε νπνία παξνπζηάδεη ειάρηζην 

ην   f(2)=8 

α) Να βξείηε ηε κέζε ηηκή ησλ  t1, t2, t3, ..., tλ.  

β) Να απνδείμεηε φηη f΄(0)=–4λ  

γ) Να βξείηε ην κηθξφηεξν πιήζνο   ψζηε ην δείγκα t1, t2, t3, ..., tλ, λα είλαη νκνηνγελέο ή (αλ

   f 0 800  λα απνδεηρζεί φηη ην δείγκα νκνηνγελέο) 

δ) Αλ ηζρχεη 2

i

i 1

t 48




 , λα βξείηε ην πιήζνο λ ησλ θνηηεηψλ 

 

97. Οη ειηθίεο λ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε έλα γπκλαζηήξην έρνπλ κέζε ηηκή x  θαη ηππηθή 

απφθιηζε  s  θαη ν ζπληειεζηήο κεηαβνιήο είλαη CV=15%. Αλ κεηά απφ 10 έηε ην δείγκα ζα 

είλαη γηα πξψηε θνξά νκνηνγελέο ηφηε λα βξεζεί  
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Η) Ζ ζεκεξηλή κέζε ειηθία ησλ αηφκσλ θαζψο θαη ε ηππηθή απφθιηζε. 

ΗΗ) Αλ ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ είλαη 9 ηφηε ή ( αλ ην 2

i

i 1

x




 =3681) ηφηε α) λα απνδεηρζεί λ=9) 

β) Να βξεζεί πφζα άηνκα ειηθίαο 16 εηψλ πξέπεη λα έξζνπλ ψζηε λα είλαη ε κέζε ηηκή x =19 

γ) Να απνδεηρζεί φηη ε ειηθία ησλ 9 πξψησλ αηφκσλ είλαη κεηαμχ 11 θαη 29 εηψλ .  

Γει 11≤x i≤29 γηα θάζε i=1,2,..9     Γίλεηαη  

2

i
2 i 12 2

i i

i 1 i 1

x
1 1

s x x x



 


 

  
  
      

   
 
 


   ( Πνιχ 

δχζθνιν ην εξψηεκα γηαηί s
2
 =9 άξα  

2

ix x 81  ) 

 

 

 

 

. 
 

 

 

 

 

 


