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                                                                                                                          ΤΑΞΗ Γ  
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
( ΓΕΝΙΚΗ  ΡΑΙΔΕΙΑ) 

 
 
1) Ο  μζςοσ  ν  αρικμϊν  ιςοφται  με  5. Αν  προςκζςουμε  τον  αρικμό   13  ςτουσ  ν  
αρικμοφσ  ο  νζοσ  μζςοσ  ιςοφται  με  6.  Να  βρεκεί  το  πλικοσ  των  αρικμϊν. 
 
2) Οι  αρικμοί  α ,β ,8, 5, 7  ζχουν  μζςο  6  και   διακφμανςθ  2  . Να  βρεκοφν  οι  

τιμζσ  των  α  και  β ,  αν  το α  β. 
 
3) Ζνα  δοχείο  περιζχει  5  ςφαιρίδια  που  το  κακζνα  φζρει  τουσ  αρικμοφσ   
1,2,3,4,5,  αντίςτοιχα .  Κάκε  φορά  που  επιλζγεται  ζνα  ςφαιρίδιο  
επανατοποκετείται  ςτο  δοχείο  .  Το  πείραμα  επαναλαμβάνεται  50  φορζσ  και  τα  
αποτελζςματα  καταγράφθκαν  ςτον  παρακάτω  πίνακα :    
 

Αρικμόσ 1 2 3 4 5 

Συχνότθτα x 11 ψ 8 9 

 
 Αν  ο  μζςοσ  είναι  2,7  προςδιορίςατε  τισ  τιμζσ  του  x  και  του ψ 

 
4) Για  κάκε  μία από  τισ  παρακάτω  κατανομζσ , ποίο  είναι  το  καταλλθλότερο  
μζτρο  κζςθσ :  ο  μζςοσ  , ι θ  διάμεςοσ  ;  Εξθγείςτε  τθν  επιλογι  ςασ . 
α) Οι  μιςκοί  όλων  των  κακθγθτϊν  του  ςχολείου  ςασ  . 
β) Οι  χρόνοι  μζςα  ςτουσ  οποίουσ  10  άλογα  διανφουν  μία  δεδομζνθ  απόςταςθ. 
γ) Τθν  ϊρα  με  ακρίβεια  λεπτοφ , όπωσ  τθν  δείχνουν  10  ρολόγια . 
δ) Οι  βακμοί  του  τμιματόσ  ςασ  ςτο  πρϊτο  διαγϊνιςμα  ςτατιςτικισ. 
 
5) Η  ομαδοποιθμζνθ  κατανομι  ςυχνοτιτων  των  θλικιϊν  348  υπαλλιλων  ενόσ  
εργοςταςίου  παρουςιάηεται  ςτον  πίνακα  που  ακολουκεί : 
 

Να  εκτιμθκεί ,ςτον  πλθςιζςτερο  μινα  ο  
μζςοσ  και  θ  τυπικι  απόκλιςθ  των  
θλικιϊν  των  υπαλλιλων  . 
Με  γραφικι  ι  άλλθ  μζκοδο  να  
εκτιμιςετε: 

α) Τθ  διάμεςο των  θλικιϊν  με  
προςζγγιςθ  ςτον  πλθςιζςτερο    μινα .                          
β)  Το  ποςοςτό ,   με  ακρίβεια  πρϊτου  
δεκαδικοφ  ψθφίου ,  των  υπαλλιλων  που    
ζχουν  θλικία  μεγαλφτερθ  των  26  ετϊν  
και  μικρότερθ  των  56  ετϊν.       

    
 
 6) Oι  αρικμοί  4 ,6 ,12 ,4 , 10 , 12 , 3 ,x , ψ  ζχουν  μζςο  7  και  επικρατοφςα τιμι 4. 
Να  βρεκοφν  :  α)  Οι  τιμζσ  των  x , ψ .  β)  Η  διάμεςοσ  των  9  αρικμϊν.  

ΗΛΙΚΙΑ ΑΙΘ.  
ΥΡΑΛΛΗΛΩΝ 

[16-21) 36 

[21-26) 56 

[26-31) 58 

[31-36) 42 

[36-41) 46 

[41-46) 38 

[46-51) 36 

[51-56) 18 

[56-61) 18 
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Πταν  προςτεκοφν  δφο  αρικμοί  7+θ  και  7-θ ,  θ  τυπικι  απόκλιςθ  των  11  πλζον  
αρικμϊν  είναι  ίςθ  με  4 . Να γραφεί  ο  μζςοσ  των  11  αρικμϊν  και  να  
υπολογιςτεί  ο  αρικμόσ  θ .   
  
7) Ο  μζςοσ  των  παρακάτω  αρικμϊν :  3 , 1 , 7 , 2 , 1 , 1 ,7 , x , ψ  όπου  οι  
αρικμοί  x , ψ  είναι  μονοψιφιοι  κετικοί  ακζραιοι  ,  είναι  4. Να  δείξετε  ότι  
x+ψ=14. 
Να  βρείτε  τθν  επικρατοφςα  τιμι  αυτοφ  του  ςυνόλου  των  αρικμϊν  όταν :         

α)  x=ψ  και  β)  x ψ  γ)  Αν  θ  τυπικι  απόκλιςθ  είναι  ,  να  βρεκεί  το 

   x , ψ  δοκζντοσ  ότι  x  ψ. 
 

 8)   Το διπλανό  διάγραμμα   
ςχετικϊν  ςυχνοτιτων  αναφζρεται 
ςτουσ  ορόφουσ  των  κτιςμάτων 
κάποιασ  πόλθσ .  Να  βρείτε  το   
ποςοςτό  των  κτιρίων  που  ζχουν  
από  τρεισ  ορόφουσ  και  πάνω . Να  
καταςκευάςετε  το  κυκλικό   
διάγραμμα  για  το  πλικοσ  των   
ορόφων . 

 
 9) Μια  εταιρεία  κζλει  να  αγοράςει  
καινοφργια  αυτοκίνθτα  . Ζτςι  
κατζγραψαν  το  ςτόλο  των  
αυτοκινιτων  τουσ  . Ο  παρακάτω  
πίνακασ  δείχνει  τθν  θλικία  x  ςε  χρόνια  των  αυτοκινιτων  του  ςτόλου.  

Ηλικία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Αρικ.Αυτ. 14 20 16 14 12 8 6 4 3 2 0 

 
Βρεσ:    α) Τθν  διάμεςο, β) Τθν  μζςθ  τιμι                      δ)Καταςκεφαςε  τθν  καμπφλθ  
ςυχνοτιτων  και  διαπίςτωςε  τι  αςυμμετρία  ζχουμε.  
 
 10) Θεωροφμε  τθν  μεταβλθτι  x  θ  οποία   παίρνει  τιμζσ  x1 ,x2 ,x3 …….xκ  και  τθ  

μεταβλθτι  ψ=   ,α , β R, β 0.  Να  βρεκοφν  οι  τιμζσ  των    και  ςψ  αν  

γνωρίηουμε  τθ  μζςθ  τιμι   και  τθν  τυπικι  απόκλιςθ  ςx  τθσ  μεταβλθτισ  x. 
 
11) To βάροσ  W  Kg  για  κάκε  κορίτςι  ςε  ζνα  τυχαίο  δείγμα  από  150  νεαρά  
κορίτςια  που  μζνουν  ςτθν  Ακινα  μετρικθκε  και  βρζκθκε  ότι  το  ολικό  βάροσ  

ιταν    με  .  Υπολογίςτε  τθν  μζςθ  τιμι  και  τθν  

διακφμανςθ  του  δείγματοσ . 
 
12) Από  το  πλικοσ  100  παρατθριςεων  t1 , t2 ,t3 ,…..t100  βρικαμε  μζςθ  τιμι        
=12,5 . Aν υποκζςουμε  ότι  θ  μζςθ  τιμι  των  60  παρατθριςεων  από  αυτζσ  είναι  
12  να  βρεκεί  θ  μζςθ  τιμι  των  υπολοίπων  40  παρατθριςεων. 
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13) Η  επίδοςθ  ενόσ  μακθτι  ςτα  9  μακιματα   για  το  1ο  τετράμθνο  είναι  : 
19,10,15,12,15,09,14,19,11.  Α)  Να  βρεκοφν  : 1) θ  μζςθ  τιμι  2)  θ  διάμεςοσ  και  
θ  τυπικι  απόκλιςθ.  Β)  Αν  το  2ο τετράμθνο  οι  βακμοί  του  βελτιωκοφν  κατά  
μιςι  μονάδα  τότε  ποιεσ  κα  είναι  οι  νζεσ  τιμζσ  τθσ  μζςθσ  τιμισ  ,τθσ  διαμζςου  
και  τθσ  τυπικισ  απόκλιςθσ. 
 
14)Α)  Η  μζςθ  θλικία  12  ατόμων  είναι  30  χρόνια  . Ζφυγαν  τρεισ  θλικίεσ  34,35  
και  36  και  ιλκαν  δφο  με  θλικίεσ  21  και  25.  Ροια  είναι  τϊρα  θ  μζςθ  θλικία. 

Β)  Από  τισ  60  παρατθριςεισ  ενόσ  δείγματοσ  το  1/5  γράφτθκε  κατά  δφο  
μονάδεσ  λιγότερο ,το  1/6  κατά  τρεισ  μονάδεσ  παραπάνω και  το  1/3  κατά  
πζντε μονάδεσ  παραπάνω .  Ζτςι  θ  
μζςθ  τιμι  υπολογίςτθκε  8.  Να  
βρεκεί  θ  πραγματικι  μζςθ  τιμι .  
 
 

15) Στο  διπλανό  πολφγωνο ακροιςτικϊν 
ςυχνοτιτων  φαίνεται  θ  βακμολογία  
των  μακθτϊν  μιασ  τάξθσ  ςε  ζνα  
διαγϊνιςμα 
α) Να  βρεκεί ο  αρικμόσ  των  μακθτϊν. 
β) Να  γίνει ο πίνακασ ςυχνοτιτων 
(απολφτων  και  ακροιςτικϊν). 
γ) Να  υπολογιςτεί  θ  διάμεςοσ.  
δ) Να  βρεκεί  το  πλικοσ  των  μακθτϊν 
που  πιραν  βακμό  μεγαλφτερο  του 10.     

 
 
16)     Μια  βιομθχανία  καταςκευάηει  4  
προϊόντα  Α,Β,Γ,Δ  ςε  ποςοςτά  10% ,  20% ,  30% , 40% αντίςτοιχα  με  κόςτοσ  
καταςκευισ  :  5 ,4 ,3 ,2  χιλιάδεσ  αντίςτοιχα . 

1) Να  υπολογιςτεί  το  μζςο  κόςτοσ  και  ο  ςυντελεςτισ  μεταβλθτότθτασ  του  
κόςτουσ  καταςκευισ  των  Α,Β,Γ,Δ. 

2) Να  βρείτε  πόςο  τουλάχιςτον  πρζπει  να  αυξθκεί  το  κόςτοσ  καταςκευισ  
κάκε  προϊόντοσ  ϊςτε  το  κόςτοσ  καταςκευισ  των  τεςςάρων  προϊόντων  
να  είναι  ομοιογενζσ.  

3) Αν  ελαττωκεί  το  κόςτοσ  καταςκευισ  κάκε  προϊόντοσ  κατά  10%  και  εν  
ςυνεχεία  γίνει  αφξθςθ  καταςκευισ  κατά  0,3  χιλιάδεσ  ανά  μονάδα  
προϊόντοσ  να  βρεκεί  πόςο  γίνεται  ο  ςυντελεςτισ  μεταβολισ  CV. 

 
17) Ενα  χαρακτθριςτικό  Χ  ενόσ  πλθκυςμοφ  ζχει  τισ  τιμζσ  : 1,2,3,4,5. 

Σε  ζνα  δείγμα  μεγζκουσ  ν  ζχει  μζςθ  τιμι  3  και  τυπικι  απόκλιςθ  .  Αν  θ  
ςυχνότθτα  νi  τθσ  κάκε  τιμισ  
γίνει  νi +ν , να  βρεκεί  θ  νζα  
μζςθ  τιμι  και  θ  τυπικι  
απόκλιςθ .  
 
18) Στο  διπλανό  κυκλικό  
διάγραμμα  παριςτάνονται  οι 
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προτιμιςεισ  των  μακθτϊν  ενόσ  ςχολείου  ςε 
ποδοςφαιρικζσ  ομάδεσ . Αν  γνωρίηουμε  ότι  οι  οπαδοί 
τθσ  ομάδασ  του  ολυμπιακοφ  είναι  80  να  βρεκοφν:                                                                                                                                                                                                                             
1)  Η  τιμι  του  x  (ςε  μοίρεσ)  .                                           2) Το  πλικοσ  των  παιδιϊν. 

 
18) Από  τισ  20  παρατθριςεισ  μίασ  ποςοτικισ  μεταβλθτισ   βρζκθκε  μζςθ  τιμι  

=60.  Διαπιςτϊκθκε  όμωσ  ότι  οι  10  παρατθριςεισ  ζχουν  υπερεκτιμθκεί  κατά  
πζντε  μονάδεσ  θ  κάκε  μία ,  ενϊ  9  από  τισ  άλλεσ  ζχουν  υποεκτιμθκεί  κατά  90  
μονάδεσ  ςυνολικά .  Να  βρείτε  τθ  ςωςτι  μζςθ  τιμι.     
 
 
 
19)Να  ςυμπλθρϊςετε  τον  πίνακα . 
 
 

xi νi fi Ni Fi fi % Fi % 

1    0,05   

2       

3   11  30  

4      70 

5   20    

Σφνολα       

 
20) Στον  παρακάτω  πίνακα  δίνεται  θ  κατανομι  των  ακροιςτικϊν  ςχετικϊν  
ςυχνοτιτων  του  βάρουσ  80  μακθτϊν  τθσ  Γϋ τάξθσ  ενόσ  Λυκείου  .  Τα  δεδομζνα  
ζχουν  ομαδοποιθκεί  ςε  4  κλάςεισ . 
 

Βάροσ  ςε  κιλά 
[     ) 

Ακροιςτικι Σχετικι 
Συχνότθτα 

45-55 0,2 

55-65 0,5 

65-75  

75-85  

            
Α) Αν  γνωρίηετε  ότι  θ  ςχετικι  ςυχνότθτα  τθσ  τρίτθσ  κλάςθσ  είναι  διπλάςια  τθσ  
ςχετικισ  ςυχνότθτασ  τθσ  πρϊτθσ  κλάςθσ  να  βρείτε  τισ  τιμζσ  τθσ  ακροιςτικισ  
ςχετικισ  ςυχνότθτασ  που  αντιςτοιχοφν  ςτθν  τρίτθ  και  τζταρτθ  κλάςθ.  
 
B) Να υπολογίςετε τθ μζςθ τιμι των παραπάνω δεδομζνων. 
 
Γ) Επιλζγουμε  τυχαία  από  το  δείγμα  των  80  μακθτϊν  ζνα  μακθτι. 
     α.  Να  βρείτε  τθν  πικανότθτα  να  ζχει  βάροσ   μικρότερο  από  65  κιλά . 
     β. .Να  βρείτε  τθν  πικανότθτα   ο  μακθτισ    να  ζχει  βάροσ   μεγαλφτερο  ι  ίςο  
των  55  κιλϊν  και  μικρότερο  των  75  κιλϊν.  (Θζμα  Απολυτθρίων  2001) 
 
21) Σε  ζρευνα  που  ζγινε  ςτουσ  μακθτζσ  μιασ  πόλθσ  για  τον  χρόνο  που  κάνουν  
να  πάνε  από  το  ςπίτι  ςτο  ςχολείο  διαπιςτϊκθκε  ότι  το  50%  περίπου  των  
μακθτϊν  χρειάηεται  περιςςότερο  από  12  λεπτά  , ενϊ  το  16%  περίπου  
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χρειάηεται  λιγότερο  από  10  λεπτά .  Υποκζτουμε  ότι  θ  κατανομι  του  χρόνου  
τθσ  διαδρομισ  είναι  κατά  προςζγγιςθ  κανονικι. 
 
Α) Να  βρείτε  το  μζςο  χρόνο  διαδρομισ  των  μακθτϊν  και  τθν  τυπικι  απόκλιςθ  
του  χρόνου  διαδρομισ  τουσ . 
  
Β) Να  εξετάςετε  αν  το  δείγμα  είναι  ομοιογενζσ. 
 
Γ) Αν  οι  μακθτζσ  τθσ  πόλθσ  είναι  4000, πόςοι  μακθτζσ  κα  κάνουν  χρόνο  
διαδρομισ  από  14  ζωσ   16  λεπτά . 
 
Δ) Μια  μζρα , λόγω  ζργων  ςτον  κεντρικό  δρόμο  τθσ  πόλθσ  κάκε  μακθτισ  
κακυςτζρθςε  5  λεπτά . Να  βρείτε  πόςο  μεταβάλλεται  ο  ςυντελεςτισ  μεταβολισ 
(CV). (Θζμα  Απολυτθρίων  2001) 
 
 
 
22)  Σε  μια  ζρευνα  αγοράσ  ζχει  καταρτιςκεί  κατάλογοσ  με  κ  νζα  προϊόντα   

x1, x2 ,x3 ,x4…..xκ.  Στθν  ζρευνα  παίρνουν  μζροσ  ν  άτομα  με  κ  ν.  Από  τα  
αποτελζςματα  διαπιςτϊνουμε  ότι  το  προϊόν  x3  προτιμικθκε  από  6  άτομα  ,  ότι  

θ  ςυχνότθτα  του  προϊόντοσ  x2  είναι  ν2=  και  το  ποςοςτό  επί  τισ  εκατό  τθσ  

προτίμθςθσ  κάκε  προϊόντοσ   xi  είναι  (100λ.i)% 
A. Να  βρεκεί  το  πλικοσ  των  προϊόντων. 
B. Να  βρεκεί  το  πλικοσ  των  ατόμων  που  πιραν  μζροσ  ςτθν  ζρευνα. 
Γ.  Επιλζγουμε  ςτθν  τφχθ  ζνα  άτομο . Να  βρεκεί  ποια  είναι  θ  πικανότθτα να  
ζχει  προτίμθςθ  το  προϊόν  xκ  ι  το  προϊόν  x1.    

 
23) 1) Οι  παρατθριςεισ  t1,t2,t3…..t100  ζχουν  μζςθ  τιμι  1  και  ιςχφει:    

           Να  βρεκεί  θ  τυπικι  απόκλιςθ  και  ο ςυντελεςτισ  

μεταβλθτότθτασ. 

      2) Στισ  παρατθριςεισ  1,2,3,α  αντιςτοιχοφν ςυντελεςτζσ  βαρφτθτασ  α,3,2,   

         Αν ο  ςτακμικόσ  μζςοσ  είναι  2  να  βρεκεί  ο α . 
3)Η  μεταβλθτι  Χ  ζχει  τιμζσ  1,2,3,4  και  οι  αντίςτοιχεσ  ςυχνότθτεσ  είναι 
   12,α,β,25  το  μζγεκοσ  του  δείγματοσ  είναι  80  και =2,6  

  i.  Να  βρεκοφν  τα  α  και  β. 
 ii. Να  βρεκεί  θ  διάμεςοσ   τθσ  Χ  
 iii Να  υπολογιςκεί  θ τυπικι  απόκλιςθ  τθσ  Χ. 
 

24) Ζνα  ςφνολο  αποτελείται  από  5  αρικμοφσ  οι  οποίοι  μπορεί  να  είναι  ίςοι  με  
3  ι  5  ι  8 . Να  βρεκοφν ποίοι είναι  οι  αρικμοί  αυτοί  ςε  κάκε  μία  από  τισ  
παρακάτω  περιπτϊςεισ : α) Αν  ζχουν  διάμεςο  το  3  και  μζςθ  τιμι  το  5. 
β) Αν  ζχουν  εφροσ  3  και  διάμεςο  το  8.  γ)  Αν  ςτο  ςφνολο  αυτό  κα  πρζπει  να  
εμφανίηονται  υποχρεωτικά  όλοι  οι αρικμοί  και ζχει  μοναδικι  επικρατοφςα τιμι 
5.     
     

 


