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Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
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(2)   Οι υπάλληλοι µιας εταιρείας έχουν τις παρακάτω ηλικίες:  

 
α) Να οµαδοποιήσετε τις ηλικίες αυτές 

σε 8 κλάσεις ίσου πλάτους.  

β) Να βρείτε πόσοι υπάλληλοι είναι:  i) 

Μεγαλύτεροι των 44 χρόνων. ii) 

Μικρότεροι των 35 χρόνων. 
 
 

γ) Να κατασκευάσετε το αντίστοιχο ιστόγραµµα συχνοτήτων των ηλικιών.  
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Αριθµός  

παιδιών 

(xi) 

Αριθµός 

οικογενειών 

(νi) 

 

0 5  

1 10  

2 15  

3 8  

4 5  

5 4  

6 3  

Χρησιµοποιώντας τον παρακάτω πίνακα             

συχνοτήτων που δίνει την κατανοµή  

συχνοτήτων 50 οικογενειών ως προς  

τον αριθµό των παιδιών τους,  

να βρεθεί ο αριθµός και το ποσοστό  

των οικογενειών που έχουν 

α) τουλάχιστον 1 παιδί,   

β) πάνω από 3 παιδιά,  

γ) από 3 έως και 5 παιδιά,   

δ) το πολύ 6 παιδιά, 

     ε) ακριβώς 6 παιδιά. 
 

Ν=50 

28 36 22 41 27 50 32 29 42 29 

25 38 36 45 27 29 32 39 47 33 

53 33 31 40 20 34 37 29 33 27 

39 37 44 26 43 26 36 34 49 36 

26 31 28 59 30 28 30 34 28 24 
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(3) .  Εξετάστηκε ένα δείγµα 400 οικογενειών ως προς τον αριθµό των παιδιών τους και προέκυψε ο 

παρακάτω πίνακας:  
 

Αριθµός 

παιδιών (x i) 

Αριθµός (ν i) 

οικογενειών 
f i f i % νixi Νi 

0 135     

1 220     

2 8     

3 15     

4 12     

5 10     

 400     

α) Να συµπληρώσετε τον πίνακα.      β) Να κάνετε το διάγραµµα συχνοτήτων. 

γ) Να υπολογίσετε:     1)   Τη µέση τιµή            2)Τη διάµεσο της κατανοµής. 

   

(4)  Να συµπληρώσετε τον  πίνακα :       

 

x i ν i f i Νi F i f i % F i% 

1       

2     5%  

3  0,15  0,7   

4   68    

5       

6 4  80    

 Ν=  ιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι  ιιιιιιιιιιιιιιι 

 

 

(5)  Να υπολογίσετε τη µέση τιµή της µεταβλητής του παρακάτω πίνακα:  

Ηλικία  

σε χρόνια 
 νi   

[0, 4)  3   

[4, 8)  5   

[8, 12)  6   

[12, 16)  6   

[16, 20)  2   

  22   
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(6)  Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη διάρκεια ζωής 400 οθονών τηλεόρασης από την 

παραγωγή ενός εργοστασίου.               α) Να συµπληρώσετε τον πίνακα:  
 

∆ιάρκεια ζωής 

σε ώρες 

λειτουργίας 

νi fi % Νi Fi % 

[400, 500) 15    

[500, 600) 45    

[600, 700) 60    

[700, 800) 75    

[800, 900) 70    

[900, 1000) 60    

[1000, 1100) 50    

[1100, 1200) 25    

 400    
 
β) Να κατασκευάσετε: i)  Το ιστόγραµµα συχνοτήτων. 

ii)  Το ιστόγραµµα σχετικών συχνοτήτων. 

iii) Το ιστόγραµµα σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων. 

 

(7) Ένα προϊόν πωλείται σε 10 διαφορετικά καταστήµατα στις παρακάτω τιµές, σε Ευρώ: 

            8, 10, 13, 13, 15, 16, 18, 14, 14, 9. 

α. Να υπολογίσετε τη µέση τιµή και τη διάµεσο . 

 

β. Να υπολογίσετε το εύρος, την τυπική απόκλιση και τον συντελεστή µεταβολής. 

 

γ. Αν οι τιµές του προϊόντος σε όλα τα καταστήµατα υποστούν έκπτωση 10%, να 

εξετάσετε αν θα µεταβληθεί ο συντελεστής µεταβολής. 

 

(8)  Ο µέσος όρος στα µαθηµατικά των µαθητών µιας τάξης ενός λυκείου είναι 14 .Στην 

τάξη   αυτή ήρθαν δύο µαθητές από άλλο σχολείο  

µε βαθµούς : ο ένας 19 και ο άλλος 13 .Ο νέος  µέσος όρος είναι ίσος µε 

14,2 .Να βρεθεί ο αρχικός αριθµός των µαθητών της τάξης. 

 

(9)  (α) Η µέση τιµή των βαθµών στα Μαθηµατικά του Α τετραµήνου 50 µαθητών της Γ’ 

Λυκείου είναι : 15 , ενώ η µέση τιµή των 20 πρώτων είναι : 18 .Να βρεθεί η µέση τιµή των 

υπολοίπων. 
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(β) Στο Β τετράµηνο οι µισοί πήραν µια µονάδα λιγότερο , οι 15 πήραν 2 µονάδες 

περισσότερο και οι υπόλοιποι 10 ,πήραν 3 µονάδες περισσότερο. 

Να βρεθεί η µέση τιµή των βαθµών του Β τετραµήνου 

 

(10)  ∆ίνονται οι τιµές µιας µεταβλητής  Χ  :  2,3,3,5,7,3,2,6,9,4 . 

 Να υπολογίσετε : 

(α) Τη µέση τιµή και τη διάµεσο 

(β) Το εύρος 

(γ) Τη διασπορά και την τυπική απόκλιση 

(δ) Το συντελεστή µεταβολής και να αποδείξετε ότι  το δείγµα  δεν είναι οµοιογενές. Στη 

συνέχεια να βρείτε την ελάχιστη τιµή της σταθεράς c∈Z   

κατά την οποία πρέπει να αυξηθεί κάθε παρατήρηση έτσι , ώστε το δείγµα  να γίνει 

οµοιογενές. 

 

(11) Η µέση θερµοκρασία στην πόλη της Χαλκίδας κατά τον µήνα Σεπτέµβριο είναι 300      

 µε τυπική απόκλιση  20 .  Υποθέτοντας ότι έχουµε περίπου κανονική κατανοµή ,  

 να βρείτε κατά προσέγγιση το ποσοστό των ηµερών που έχουν : 

         

 Α.  θερµοκρασία πάνω από 320                             Β.  θερµοκρασία κάτω από 260 

 Γ.  θερµοκρασία τουλάχιστον 300                          ∆.   θερµοκρασία µεταξύ 260  και  320  

 

(12)   Στις εξετάσεις ενός Πανεπιστηµιακού τµήµατος στο µάθηµα της Στατιστικής  

συµµετείχαν 80 φοιτητές.. Από αυτούς , οι 16 βαθµολογήθηκαν κάτω από 2 , οι 30 κάτω 

από 4 , οι 8 πάνω από 8  και οι 30 πάνω από 6 . Η κλίµακα βαθµολογίας είναι από µηδέν 

ως δέκα και η βάση είναι το πέντε. 

(α) Να κατασκευάσετε τον πίνακα κατανοµής συχνοτήτων iν  της βαθµολογίας των 

φοιτητών και να  τον  συµπληρώσετε  µε τις αθροιστικές συχνότητες iΝ  και τις σχετικές  

αθροιστικές συχνότητες επί τοις εκατό %iF  

(β) Να υπολογίσετε τη µέση τιµή και τη διακύµανση των βαθµών. 

(γ) Πόσοι φοιτητές έγραψαν πάνω από τη βάση ; 

(δ) Να κατασκευάσετε το πολύγωνο των σχετικών  αθροιστικών συχνοτήτων  επί τοις 

εκατό %iF  και από αυτό να υπολογίσετε τη διάµεσο ( µε ακρίβεια ). 

 

(13)   Οι µισθοί των υπαλλήλων µιας εταιρίας ακολουθούν κανονική κατανοµή και το 

49,85% των µισθών βρίσκονται στο διάστηµα (1850, 2000) . 

 

α) Να βρεθούν για τους µισθούς η µέση τιµή, η διάµεσος, η τυπική    απόκλιση, ο 

συντελεστής µεταβλητότητας και το εύρος τους. 

 

β) Να βρεθεί το ποσοστό των µισθών που το εύρος τους είναι  πάνω από 2000. 
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(14)   Σε ένα δείγµα µε µεταβλητή που ακολουθεί κανονική κατανοµή βρέθηκε ότι το 

83,85% των τιµών βρίσκονται στο διάστηµα (15,17) . 

Να βρεθούν : 

(α) η µέση τιµή , η  διάµεσος ,η τυπική απόκλιση και το εύρος του δείγµατος. 

(β) Το ποσοστό των τιµών που είναι πάνω από 27 . 

 

 

(15)   Θεωρούµε δείγµα µεγέθους  ν=100. Αν η µέση τιµή των παρατηρήσεων είναι  

5,2=χ  και    ισχύει 2
iiχν∑ =746 , να βρείτε την τυπική απόκλιση 

 

(16)   Η µέση τιµή και η  διακύµανση των βαθµών  6 µαθητών της Γ’ Λυκείου στη 

Στατιστική είναι  :  12χ =  και   
2 10s =  αντίστοιχα. 

Για  τους βαθµούς των πέντε µαθητών ισχύει :  ( )
5

2

1

11i
i

x x
=

− =∑ . 

Να βρεθεί ο βαθµός  του έκτου µαθητή , αν γνωρίζετε ότι έγραψε πάνω από τη βάση. 

 

(17)   Από την εξέταση ενός δείγµατος προέκυψε ο διπλανός πίνακας και διαπιστώθηκε 

ότι η µέση τιµή x  και η διάµεσος δ διαφέρουν κατά 0,46. Να υπολογιστούν η µέση τιµή x  

και η διάµεσος δ, αν είναι γνωστό ότι α>0. 

 

 

ix  iN  

1 α 

2 30 

3 50 

4 100 
 
 

 

(18)    Ένας υποψήφιος θετικής κατεύθυνσης για την τριτοβάθµια εκπαίδευση έχει 

γενικό βαθµό πρόσβασης  17,6 ( µε συντελεστή 8 ) 

Μαθηµατικά κατεύθυνσης  15  ( µε συντελεστή 1,3 ) , Φυσική κατεύθυνσης  17  ( µε 

συντελεστή 0,7 ). Στο ειδικό µάθηµα πήρε 14 

( µε συντελεστή 1 ).Να βρεθεί ο σταθµικός µέσος όρος της παραπάνω βαθµολογίας 


