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ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1.  Έστω x1, x2, …, xκ οι τιμές μιας μεταβλητής 
        μεγέθους ν, όπου κ, ν μη μηδενικοί φυσικοί αριθμοί με 
        άθροισμα των σχετικών συχνοτήτων f
        Δηλαδή   f1 + f2

 +...+ fκ
  = 1.

     
Α2. α. Να δώσετε τον ορισμό:
             i.  της διαμέσου  
            ii.  της αθροιστικής συχνότητας Ν
        β. Να αναφέρετε τα μέτρα θέσης.
           
Α3.   Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, 

δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη 
είναι σωστή, ή  Λάθος, 
 

          α. Την αθροιστική συχνότητα Ν
               ποιοτικές μεταβλητές.
          β. Το εύρος R ενός δείγματος είναι η διαφορά της μικρότερης παρατήρησης από
               τη μεγαλύτερη παρατήρηση

          γ. Το κέντρο x0 της κλάσης [α, β) είναι ίσο με

          δ. Το ποσοστό των παρατηρήσεων μιας μεταβλητής που ακολουθεί 
               την κανονική κατανομή και βρίσκεται στο διάστημα

          ε. Ο συντελεστής μεταβολής (CV)  είναι μέτρο διασποράς.
    

     

 
ΘΕΜΑ Β 
 
Οι τιμές μιας μεταβλητής X,  
Η μέση τιμή του δείγματος είναι 
 
Β1. Να υπολογίσετε την τιμή του αριθμού α.
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οι τιμές μιας μεταβλητής X που αφορά τα άτομα ενός δείγματος
μεγέθους ν, όπου κ, ν μη μηδενικοί φυσικοί αριθμοί με κ ν .  Να αποδείξετε ότι το
άθροισμα των σχετικών συχνοτήτων fi της μεταβλητής xi ισούται με 1.

= 1.   
                  

Να δώσετε τον ορισμό: 
       

της αθροιστικής συχνότητας Νi .     
Να αναφέρετε τα μέτρα θέσης.       

        
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, 
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, 

Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

Την αθροιστική συχνότητα Νi δεν μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε σε
ποιοτικές μεταβλητές.      

ενός δείγματος είναι η διαφορά της μικρότερης παρατήρησης από
αλύτερη παρατήρηση.      

της κλάσης [α, β) είναι ίσο με:  x0=
β α

2


 .    

Το ποσοστό των παρατηρήσεων μιας μεταβλητής που ακολουθεί 
την κανονική κατανομή και βρίσκεται στο διάστημα (x 2s, x 2s) 

Ο συντελεστής μεταβολής (CV)  είναι μέτρο διασποράς.   

               

 είναι:  −3, 3, 4, 8, 8, α−2, α ,  όπου α φυσικός αριθμός.
Η μέση τιμή του δείγματος είναι x 4 .  

Να υπολογίσετε την τιμή του αριθμού α.                                                     

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ1 ΕΠΑΛ / Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  
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που αφορά τα άτομα ενός δείγματος 
Να αποδείξετε ότι το 

ισούται με 1. 

            (Μονάδες 7)   

 (Μονάδες 3) 
 (Μονάδες 3) 
 (Μονάδες 2) 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,  
Σωστό, αν η πρόταση 

χρησιμοποιήσουμε σε 

ενός δείγματος είναι η διαφορά της μικρότερης παρατήρησης από 
 

 

Το ποσοστό των παρατηρήσεων μιας μεταβλητής που ακολουθεί περίπου 
(x 2s, x 2s)  , είναι 95%.  

  

         (Μονάδες 10)               
         

, α ,  όπου α φυσικός αριθμός. 

                                                     (Μονάδες 6) 
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Έστω ότι α = 5:                                                      
 
Β2. Για το δείγμα των τιμών της μεταβλητής X, να υπολογίσετε: 
       α.  Τη διάμεσο (δ) και το εύρος (R).                   (Μονάδες 6) 
       β.  Τη διακύμανση και την τυπική απόκλιση.    (Μονάδες 8) 
         
Β3. Αν στις παραπάνω επτά τιμές της μεταβλητής X προσθέσουμε άλλες τρεις, οι οποίες  
       έχουν άθροισμα 12, να αποδείξετε ότι η μέση τιμή του νέου δείγματος παραμένει 
       ίδια.   

            
           

(Μονάδες 5)  
         
                       
ΘΕΜΑ Γ 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται  οι τιμές με τις αντίστοιχες συχνότητες μιας 
μεταβλητής X . 
 

xi iν  Νi
 fi%

 Fi% 

1 2    

2     

3     

4 8    

Σύνολο     

 
Η αθροιστική συχνότητα 2N  είναι τριπλάσια της απόλυτης συχνότητας ν1  και στο κυκλικό 

διάγραμμα συχνοτήτων η συχνότητα 2ν  αντιστοιχεί σε τόξο α2 =
ο72 . 

 
Γ1. Να αποδείξετε ότι  ν2 = 4.                  (Μονάδες 2)    
Γ2. Να συμπληρώσετε τον πίνακα στο τετράδιό σας.               (Μονάδες 8)                                                                                                            
Γ3. Για  ν3 = 6:  
      α. Nα υπολογίσετε τη διάμεσο (δ) και τη μέση τιμή ( x )  των παρατηρήσεων.  
           (Μονάδες 6)                                                    
      β. Nα υπολογίσετε τη διακύμανση (s2).      (Μονάδες 6) 
      γ. Να εξετάσετε αν το δείγμα ομοιογενές ;      (Μονάδες 3) 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Μια βιοτεχνία απασχολεί 80 υπαλλήλους. Οι 30 από αυτούς δουλεύουν στο τμήμα Α  
ενώ οι υπόλοιποι στο τμήμα Β. Οι υπερωρίες (σε ώρες) των υπαλλήλων του τμήματος Α, 
στην διάρκεια δυο μηνών έχουν ομαδοποιηθεί σε κλάσεις στον παρακάτω πίνακα 
συχνοτήτων. 
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Δ1. Να βρείτε το πλάτος των κλάσεων.       (Μονάδες 4) 
Για c = 4: 
Δ2. Να συμπληρώσετε τον πίνακα και να βρείτε το πλήθος των υπαλλήλων του  
       τμήματος Α, που έχουν το πολύ 22 ώρες υπερωριών. 
           (Μονάδες 5) 
Δ3. Οι υπερωρίες (σε ώρες) των υπαλλήλων του τμήματος Β ακολουθούν την κανονική 
       (περίπου) κατανομή. Το 50% των υπαλλήλων έχουν υπερωρίες περισσότερες από   
       26 ώρες. Το 84% των υπαλλήλων έχουν υπερωρίες  πάνω από 23 ώρες. 
 
      α. Να αποδείξετε ότι x =26 και s = 3.      (Μονάδες 4)  
      β. Πόσοι υπάλληλοι του τμήματος Β έχουν υπερωρίες πάνω από 29 ώρες;                           
           (Μονάδες 6)  
Δ4. Να δείξετε ότι το δείγμα των υπερωριών του τμήματος Β δεν είναι ομοιογενές  
       (Μονάδες 2) και στη συνέχεια να βρείτε τον μικρότερο αριθμό υπερωριών που  
       έπρεπε να κάνει  παραπάνω κάθε υπάλληλος του τμήματος Β, ώστε το δείγμα να  
       γίνει ομοιογενές (Μονάδες 4).  
        (Μονάδες 6)  
  
 

Αριθμός υπερωριών xi νi 

[10 , … )  10 

[ … , … )   

[ … , … ) 20 5 

[ … , … )  10 

Σύνολο   
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