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ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

 
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ    

 

MAΘΗΜΑ  4Ο 

 

Επανάληψη 

 2ου  

κεφαλαίου 

 

 
  

 

Το 

 

9ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

 

περιλαμβάνει 

 

 ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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κα 

ε 

ε το 

η 

Ένα σύνολο του οποίου τα στοιχ ία μελετάμε ως προς κάποιο χαρακτηριστικό ς, 
λέγεται πληθυσμός. Το χαρακτηριστικό (π.χ. η ομάδα προτίμησης στο ποδόσφαιρο) 
ως προς το οποίο μελετάμε τα στοιχεία ενός πληθυσμού, ονομάζεται μεταβλητή. 

Δείγμα είναι ένα μέρος του πληθυσμού. Μέγεθος του δείγματος είναι το πλήθος 
των ατόμων που αποτελούν το δείγμα που επιλέξαμε. 

Δειγματοληψία λέγεται η διαδικασία με την οποία επιλέγουμε το δείγμα που θα μ 
λετήσουμε. 

Απογραφή λέγεται η διαδικασία με την οποία συγκεντρώνονται στοιχεία απ’ 
όλα τα άτομα του πληθυσμού σε μία καθορισμένη μερομηνία. 

Στα εικονογράμματα χρησιμοποιούμε την εικόνα ενός αντικειμένου για να δείξουμε 
πόσες φορές αυτό παρουσιάζεται στην έρευνά μας. 
Σ' ένα τέτοιο διάγραμμα, βέβαια, πρέπει να υπάρχει ο τίτλος που μας κατατοπίζει για 
το είδος και τη μεταβλητή της έρευνας, η κλίμακα που δείχνει τον αριθμό των 
αντικειμένων που παριστάνει η εικόνα καθώς και ο τίτλος κάθε στήλης. 

ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 
4.1. Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός – Δείγμα 

 

 28.Τι ονομάζεται πληθυσμός και τι μεταβλητή;  

Απάντηση 
 

 

 29.Τι ονομάζεται δείγμα; Τι είναι το μέγεθος του δείγματος;  

Απάντηση 
 

 

 
 30.Τι ονομάζεται δειγματοληψία;   

Απάντηση 
 

 

 31.Τι ονομάζεται απογραφή;   

Απάντηση 
 

 
Βασικές ασκήσεις 

37. Σ' ένα σχολείο φοιτούν 120 αγόρια και 180 κορίτσια. Στη Β' Γυμνασίου φοιτούν συνολικά 90 

άτομα. 

α) Ποιο είναι το ποσοστό των κοριτσιών στο σχολείο; 

 
β) Ποιο είναι το ποσοστό των μαθητών της Β' Γυμνασίου; 

 

4.2. Γραφικές παραστάσεις 

32. Τι είναι το εικονόγραμμα; Ποια στοιχεία πρέπει απαραίτητα να έχει ένα τέτοιο 

διάγραμμα; 

Απάντηση 
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ο 

α 

α 

α 

Στα ραβδογράμματα χρησιμοποι ύμε ορθογώνια για να δείξουμε πόσες φορές αυτό 
παρουσιάζεται στην έρευνά μας. 
Σ' ένα ραβδόγραμμα πρέπει, βέβ ια, να υπάρχουν ο τίτλος του που μας κατατοπίζει 
για το είδος της έρευνας και οι τίτλοι των αξόνων. 

Στο κυκλικό διάγραμμα το δείγμα παριστάνεται με έναν κυκλικό δίσκο και οι τιμές της 
μεταβλητής με κυκλικούς τομείς διαφορετικού συνήθως χρώματος. 

Το χρονόγραμμα είναι διάγραμμ που χρησιμοποιούμε για να παραστήσουμε τη 
χρονική εξέλιξη ενός φαινομένου. 

 

33. Τι είναι το ραβδόγραμμα; Ποια στοιχεία πρέπει απαραίτητα να έχει ένα τέτοιο 

διάγραμμα; 

Απάντηση 
 

 

 34.Τι είναι το κυκλικό διάγραμμα;   

Απάντηση 
 

 
 

 35.Τι είναι το χρονόγραμμα;  

Απάντηση 
 

 

Βασικές ασκήσεις 

41. Σε μία αποθήκη υπάρχουν τέσσερις τύποι κινητών τηλεφώνων Α, Β, Γ, Δ σε ποσοστό 

10%, 30%, 40%, 20% αντίστοιχα. 

α) Να παραστήσετε τα δεδομένα με κυκλικό διάγραμμα. 
β) Να βρείτε πόσα κινητά τηλέφωνα υπάρχουν από κάθε τύπο, αν ο 

συνολικός τους αριθμός είναι 400. 
 

42. Ρωτήσαμε τους μαθητές ενός Γυμνασίου πόσες 

ημέρες απουσίασαν από το σχολείο τον τελευταίο 

μήνα. Οι απαντήσεις φαίνονται στον διπλανό πίνακα. 

α) Πόσοι μαθητές απουσίασαν 4 ημέρες; Τι ποσοστό 

αποτελούν αυτοί οι μαθητές; 

β) Να παραστήσετε τα δεδομένα του πίνακα με ραβδόγραμμα και με κυκλικό 
διάγραμμα. 
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Συχνότητα μιας τιμής, ονομάζεται το πλήθος των εμφανίσεων της τιμής αυτής 
μέσα στο δείγμα. 

Σχετική συχνότητα μιας τιμής είναι το πηλίκο της συχνότητας της τιμής αυτής προς 
το πλήθος όλων των παρατηρήσεων. Στη συνέχεια, εκφράζουμε τον αριθμό αυτό 
ως 

Το άθροισμα όλων των συχνοτήτων ισούται με το πλήθος των παρατηρήσεων 
του δείγματος. Το άθροισμα όλων των σχετικών συχνοτήτων ισούται με 100. 

Για να βρούμε τη μέση τιμή ενός συνόλου παρατηρήσεων, προσθέτουμε όλες τις 
παρατηρήσεις και διαιρούμε με το πλήθος των παρατηρήσεων αυτών. 

Όταν το πλήθος των παρατηρήσεων είναι περιττός αριθμός, 
παίρνουμε ως διάμεσο τη μεσαία παρατήρηση. 
Όταν το πλήθος των παρατηρήσεων είναι άρτιο, παίρνουμε ως 
διάμεσο το μέσο όρο των δύο μεσαίων παρατηρήσεων. 

 

4.3. Κατανομή συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων 
 

 36.Τι λέγεται συχνότητα μιας τιμής; Απάντηση 
 

 

 
 37.Τι λέγεται σχετική συχνότητα μιας τιμής; Απάντηση 

 

 

38.Με τι είναι ίσο το άθροισμα όλων των συχνοτήτων και με τι το άθροισμα 

όλων των σχετικών συχνοτήτων των τιμών ενός δείγματος; 

Απάντηση 
 

 

Βασικές ασκήσεις 

43. Ο αριθμός των μηνυμάτων που έστειλε ανά ημέρα τον Ιούλιο ο 

Τάκης, είναι: 4 , 5 , 2 , 1 , 5 , 4 , 0 , 4 , 7 , 3 , 5 ,2 , 2 , 6 , 5 , 3 , 

2 , 3 , 

1 , 7 , 6 , 4 , 5 , 3 , 3 , 2 , 2 , 4 , 2 , 5 , 2 . 
α) Να γίνει πίνακας συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων. 
β) Να βρείτε πόσες ημέρες τα μηνύματα ήταν περισσότερα από 3. 
γ) Να βρείτε το ποσοστό των ημερών στις οποίες τα μηνύματα ήταν το πολύ 3. 
δ) Να παραστήσετε την κατανομή σχετικών συχνοτήτων με ραβδόγραμμα. 

 
4.5. Μέση τιμή - Διάμεσος 

 

 39.Πως βρίσκουμε τη μέση τιμή των παρατηρήσεων ενός δείγματος; Απάντηση 
 

 

 
 40.Πως βρίσκουμε τη διάμεσο των παρατηρήσεων ενός δείγματος; Απάντηση 
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Βασικές ασκήσεις 

Το ύψος των 12 παικτών της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ 

είναι σε cm: 192, 197, 197, 198, 198, 200, 200, 201, 201, 

204, 205, 206. 

 

 
 

α) Να βρείτε το μέσο ύψος της ομάδας. 
β) Να βρείτε τη διάμεσο των υψών της ομάδας. 
γ) Αν ο παίκτης με ύψος 192 cm αντικατασταθεί από άλλον ύψους 200 

cm, ποιο είναι το νέο μέσο ύψος της ομάδας; 

 

Υπολογισμός από Μνήμης της Μέσης Τιμής – Φύλλο 
Εργασίας 

Όνομα Ομάδας: ......... Ονοματεπώνυμο Μαθητή: 
……………….…………..………….. 

1. Ένας μαθητής έχει βγάλει στο 1
ο
 τετράμηνο 16 

5 
και ο χειρότερος βαθμός του ήταν 12, 

12 

στην ιστορία. Ποιος θα ήταν ο μέσος όρος αν είχε πάρει 19 στην ιστορία; ...................... Αν 

δεν μπορείτε να απαντήσετε αφήστε το προς το παρόν και προσπαθήστε πάλι αφού 

ολοκληρώσετε τη διαπραγμάτευση όλου του φύλλου εργασίας. 

2. Πόσο είναι α) το 
1 

του ευρώ; ….….. λεπτά = 0,…..... € β) τα 
5 

3 
του ευρώ; ........... λεπτά = 

4 

0,…..... € 

3. Σκεπτόμενοι με όμοιο τρόπο (δίχως να κάνετε τις διαιρέσεις) να μετατρέψετε τα 

κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς: α) 

1 

3 
=… ....... β) 

5 

9 
=… ....... γ) 

5 

5 3 
=… ....... δ) 

4 20 

=… ....... ε) =……….. 
25 

4. Να μετατρέψετε τους μεικτούς αριθμούς σε δεκαδικούς όπως στο παράδειγμα: 7 
4 

= 7,8 
5 

3 
α) 16 

4 

1 2 
= ……….. β) 3 = ............ γ) 12 

20 5 
= ……….. 

5. Να βρεθεί η μέση τιμή των αριθμών 18 και 14: Η μέση τιμή είναι 
18  14 

 
2 2 

………….... 
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Αν  θέλουμε  να  αποφύγουμε  να  κάνουμε  την  πρόσθεση,  μπορούμε να βρούμε το 

αποτέλεσμα ως εξής: Στον αριθμητή του κλάσματος παίρνουμε 2 μονάδες από το 18 και 

αυτό γίνεται 16 και τις προσθέτουμε στο 14 και έτσι γίνεται κι αυτό ίσο με 16, δηλαδή 

18  14 
 

 

2 
 
16  214 

2 
 

16  2  14 
2 

 
16  16 

2 
 

2 16 

2 

 

 16 . 

Ένας τρίτος τρόπος θα ήταν να βρούμε ποιος αριθμός βρίσκεται στο μέσο του 14 και του 

18, απέχει δηλαδή το ίδιο από το 14 και το 18. Αυτός ο αριθμός προφανώς είναι το 16 που 

απέχει 2 μονάδες από το 14 και 2 από το 18. 

6. Να βρεθεί η μέση τιμή των αριθμών: α) 47, 45: Η μέση τιμή είναι ………. 

β) 120, 130:  …………   γ) 24, 27: ……….…  δ) 16, 24: …….… 

7. Να βρεθεί η μέση τιμή των αριθμών 23, 23, 23, 23. 

……………………………………………………………………… 

8. Να βρεθεί η μέση τιμή των αριθμών 18, 14, 14, 14. 

18  14  14  14 
Η μέση τιμή είναι   …….. Αν θέλουμε να αποφύγουμε να 

4 4 

κάνουμε την πρόσθεση, μπορούμε να βρούμε το αποτέλεσμα ως εξής: Στον αριθμητή  του 

κλάσματος παίρνουμε 3 μονάδες από το 18 (τότε το 18 γίνεται 15) και τις προσθέτουμε, 

μία σε κάθε 14 και τα τρία 14ρια γίνονται και αυτά 15, δηλαδή 

18 14 14 14 
 
15  314 14 14 

 
15 1 1114 14 14 




4 4 4 

 
15  14 1 14  1 14 1 

 
15 15 15 15 

 
4 15 

 15
 

4 4 4 

9. Δίχως να κάνετε πρόσθεση, να βρείτε τη μέση τιμή των αριθμών: α) 20, 16, 16, 16: ……….. 

β) 30, 10, 10, 10: ........... γ) Στο προηγούμενο ερώτημα από ποιον αριθμό πήρατε 15 

μονάδες; ……. 

10. α) Με την ίδια μέθοδο να βρείτε τη μέση τιμή των 8, 11, 11 και 14. …………………… 

β) Από ποιον αριθμό πήρατε 3 μονάδες και σε ποιον αριθμό τις δώσατε; Από το ….…. 

στο …..… 

11. Ομοίως να βρεθεί η μέση τιμή των: α) 28, 31, 31 και 34. ………., β) 15, 20, 22 και 27 

……….. 

12. Όπως είδαμε στην άσκηση 8, η μέση τιμή των αριθμών 18, 14, 14, 14 είναι 15. α) Αν 

αυξήσουμε τον έναν  αριθμό  κατά  1 τότε έχουμε  τους αριθμούς  π.χ. 18,  15, 14, 14.  Να 
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2 

βρείτε τη νέα μέση τιμή τους. Να δώσετε την απάντηση ως δεκαδικό αριθμό και ως μεικτό

 (π.χ. μεικτός αριθμός είναι ο 3 
5 

) 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………… 

β) Πόσο αυξήθηκε η μέση τιμή; ……………….. 

γ) Αν αυξήσουμε 3 αριθμούς κατά 1 από τους 18, 14, 14, 14 και έχουμε τους 18, 15, 15, 

15, ποια είναι η μέση τιμή τους σε δεκαδικό και σε μεικτό αριθμό; 

…………………………………………………………….. 

δ) Πόσο αυξήθηκε η μέση τιμή σ’ αυτή την περίπτωση; ……………………… 

13. Αν παρατηρήσουμε τα προηγούμενα αποτελέσματα, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε 

ότι αν σε 4 αριθμούς αυξήσουμε τον ένα κατά μια μονάδα, η μέση τιμή των αριθμών 

αυξάνεται κατά ........... , αν αυξήσουμε 3 αριθμούς από τους 4 κατά 1 μονάδα, η μέση τιμή 

αυξάνεται κατά ….…..… 
 

14. Ας αποδείξουμε το προηγούμενο συμπέρασμα. Αν τη μέση τιμή των αριθμών t1 ,t2 ,t3 και 

t τη συμβολίσουμε με 𝑥̅ , δηλαδή x  
t1  t2  t3  t4

 

 
, τότε ως συνάρτηση του 𝑥̅  η μέση 

4 

 
 

τιμή των αριθμών: 

 

t1 1,t2 

 
 
,t3 

 
 

και t4 είναι 

4 

t1  1  t2  t3  t4 

4 

 

 
t1  t2  t3  t4  1 




4 

t1  t2  t3  t4  
1 



 x  0,25 

 
Άρα η μέση τιμή αυξήθηκε κατά 0,25. Να βρεθεί ομοίως 

4 4 

η μέση τιμή των: 
 

α) t1  3,t2 ,t3 και t4 

 

Η μέση τιμή είναι 
t1  




4 

…………………………………….…………………. 

Άρα η μέση τιμή αυξήθηκε σε σχέση με το 𝑥̅  κατά ……………… 
 

β) t1  2,t2 ,t3 και t4 Η μέση τιμή είναι 
 

…….…………..……………………………………..……………………………. 

γ) Μπορείτε να απαντήσετε απ’ ευθείας ποια είναι η μέση τιμή 
 

i) των  t1   4,t2 ,t3 και t4 ………………. και ii) των  t1   5,t2 ,t3  και t4  ; ……………………. 
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15. Αν γνωρίζετε ότι η μέση τιμή των αριθμών 125, 142, 156 και 134 είναι ίση με 139,25 ποια 

είναι η μέση τιμή των αριθμών α) 125, 142, 156 και 136; ................. β) 125, 142, 157 και 

134; ……………. 

16. Αν η μέση τιμή 5 αριθμών είναι ίση με 𝑥̅ , πόσο θα αυξηθεί η μέση τιμή αν αυξήσουμε έναν 

από τους αριθμούς α) κατά μία μονάδα; …………….. β) κατά 2 μονάδες; ……………. 

17. Αν η μέση τιμή 12 αριθμών είναι ίση με 𝑥̅ , πόσο θα αυξηθεί η μέση τιμή αν αυξήσουμε 

έναν από τους αριθμούς α) κατά μία μονάδα; …………….. β) κατά 2 μονάδες; ............. (Οι 

απαντήσεις να δοθούν σε μεικτό αριθμό, όχι δεκαδικό). 

18. Να απαντήσετε στην ερώτηση 1. 

………………………………………………………………………………………………. 
 

19. Ένας μαθητής έβγαλε στο πρώτο τετράμηνο μέσο όρο 15 
7 

. Αν στο δεύτερο τετράμηνο 5 
12 

μαθήματα παρέμειναν σταθερά, σε 4 μαθήματα ανέβηκε η βαθμολογία κατά μια μονάδα, 

σε δύο μαθήματα ανέβηκε κατά 2 μονάδες και σε ένα μάθημα έπεσε κατά μια μονάδα, 

ποιος ο μέσος όρος της βαθμολογίας του στο 2
ο
 τετράμηνο; 

………………………………………………………………. 

20. Να βρεθεί η μέση τιμή των αριθμών α)  85, 105: Η μέση τιμή είναι ............. β) 32, 38: 

………… 

γ) 20, 25, 30: ……….… δ) 6, 6, 6, 5, 5, 6, 7, 7, 6, 6: …….… ε) 14, 14, 14, 16, 13, 13: …….… 

Εργασίες για το σπίτι: 

21. Να βρεθεί η μέση τιμή των αριθμών α)  295, 305: Η μέση τιμή είναι ............. β) 89, 93: 

………… 

γ) 40, 45, 50, 55, : ……….…  δ) 8, 8, 8, 7, 7, 7, 9, 9, 8, 8: ..... ε) 34, 34, 34, 36, 33, 33: 

…….… 

22. Να βρεθεί η μέση τιμή των αριθμών α)  7005, 8005: Η μέση τιμή είναι ............... β) 15, 20: 

………… 

γ) 20, 20, 19, 20: ……….… δ) 17, 16, 17, 17, 17: …….… ε) 8, 8, 10, 9, 9: ……..… 
 

23. Ένας μαθητής έχει βγάλει στο 1
ο
 τετράμηνο 12 

7 
και ο καλύτερος βαθμός του ήταν 20 

12 

στα θρησκευτικά. Ποιος θα ήταν ο μέσος όρος αν είχε πάρει 12 στα θρησκευτικά; 

………………. 
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24. Ένας μαθητής έβγαλε στο πρώτο τετράμηνο μέσο όρο 19 
1 

. Αν στο δεύτερο τετράμηνο 5 
12 

μαθήματα παρέμειναν σταθερά, σε 4 μαθήματα ανέβηκε η βαθμολογία κατά μια μονάδα, 

σε δύο μαθήματα έπεσε κατά 1 μονάδα και σε ένα μάθημα έπεσε κατά 4 μονάδες, ποιος ο 

μέσος όρος της βαθμολογίας του στο 2
ο
 τετράμηνο; 

………………………………………………………………. 

25.Να βρεθεί η μέση τιμή των αριθμών 204, 201, 202, 204, 207. …………………………….. 

26.Το μέσο ύψος της βασικής πεντάδας της ομάδας basket του Απόλλωνα είναι 198 

εκατοστά. Τραυματίστηκε όμως ψηλότερος παίκτης, που έχει ύψος 205 εκατοστά και 

αντικαταστάθηκε από τον αναπληρωματικό σέντερ, που έχει ύψος 203 εκατοστά. Πόσο 

είναι το μέσο ύψος της βασικής πεντάδας τώρα; …………………… 
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Σχόλια 
Πριν μοιράσω το φύλλο εργασίας τους είπα προφορικά το πρόβλημα 1 για να δω τι θα 

μου απαντήσουν, αν βρουν τη λύση. Μια μαθήτρια (η απουσιολόγος, που είναι 

θεωρητική κατεύθυνση!) το βρήκε, έδωσε τη σωστή απάντηση. 

Επίσης τους ρώτησα με ποιους τρόπους μπορούν να βρουν τη μέση τιμή των 14 και 18. 

Δεν ήξεραν και τους τρεις τρόπους και τους ανέφερα. Μετά μοίρασα το φυλλάδιο. 

Την τρίτη σελίδα δεν πρόλαβε κανείς να την ολοκληρώσει στην τάξη, οπότε είχαν 

δουλειά για το σπίτι. 

 
 

Μέση Τιμή σε Ομαδοποιημένα Δεδομένα - 
Φύλλο Εργασίας 

Όνομα Ομάδας: ......... Ονοματεπώνυμο Μαθητή: 
……………….…………..………….. 

Οι υπάλληλοι μιας εταιρείας έχουν τις παρακάτω ηλικίες: 
 

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 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 

α) Να συμπληρώσετε κάτω από κάθε στήλη το άθροισμα των αριθμών της στήλης. Τα πρώτα 5 

αθροίσματα να τα υπολογίσει το ένα μέλος της ομάδας σας και τα υπόλοιπα 5 το άλλο μέλος. 

β) Να βρείτε το γενικό σύνολο (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κομπιουτεράκι ή κινητό) 

………………. 

γ) Να υπολογίσετε τη μέση ηλικία των υπαλλήλων της εταιρείας. 
 

Λύση: x 



δ) Να ομαδοποιήσετε τις παραπάνω ηλικίες των υπαλλήλων της εταιρείας σε 8 κλάσεις ίσου 

πλάτους. 
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i i 

 

Λύση:  Εύρος  R  ……………………………   Πλάτος των κλάσεων c 

 

 …………… 

 

Πίνακας κατανομής συχνοτήτων της μεταβλητής «ηλικία των υπαλλήλων της 

εταιρείας» 

Κλάσεις 
[ - ) 

Διαλογή 
Κεντρικές 

Τιμές xi 

Συχνότητα. 
νi 

xi  i 

     

     

     

     

     

     

     

     

  
Σύνολο 

  

ε) Να υπολογίσετε τη μέση ηλικία των υπαλλήλων της εταιρείας χρησιμοποιώντας τον πίνακα 

κατανομής συχνοτήτων που μόλις συμπληρώσατε. Να λάβετε υπόψη σας τον τύπο της θεωρίας 

που δίνεται μέσα στο πλαίσιο. 

 

x  
1 
 x   …………………………….. 
i1 

i 

(3) i i  x 
 i1 




i1 

1 
         i1 

1   1 2 2 

1  2  ... 

 xi i 
   x   x   ...  x   

τότε: x 

Υπολογισμός Μέσης Τιμής για Ομαδοποιημένα Δεδομένα 

(όταν έχουμε πίνακα κατανομής συχνοτήτων: 

Αν x1 , x2 ,..., x είναι οι κεντρικές τιμές των κλάσεων με συχνότητες v1 , v2 ,..., v αντίστοιχα 
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στ) Τελικά, ποια είναι η απόλυτα αληθής μέση τιμή των ηλικιών των υπαλλήλων της 

εταιρείας, η τιμή που βρήκατε στο γ΄ ερώτημα ή η τιμή που βρήκατε στο ε΄ ερώτημα; 

……………………………………………….. 

ζ) Που νομίζεται ότι οφείλεται η μικρή διαφορά στις δύο μέσες τιμές, αφού προκύπτουν από το 

ίδιο σύνολο δεδομένων; Συζητήστε στην τάξη. 

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………… 

………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………… 

………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………… 

………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………… 

………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………… 

………….. 

Εργασίες για το σπίτι: Σχολικό Βιβλίο, σελίδα 101, άσκηση 12, μόνο το α΄ ερώτημα. 

Μέση Τιμή σε Ομαδοποιημένα Δεδομένα - Λύσεις του Φύλλου 
Εργασίας 

Οι υπάλληλοι μιας εταιρείας έχουν τις παρακάτω ηλικίες: 
 

 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 

Σύνολο 171 175 161 211 147 167 167 165 199 149 
β) Να βρείτε το γενικό σύνολο (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κομπιουτεράκι ή κινητό) 

……1712…. 

γ) Να υπολογίσετε τη μέση ηλικία των υπαλλήλων της εταιρείας. 



 Λύση:      t i 
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x   i1

 






1712 
 

 

50 

 
 
34,2

4 

δ) Να ομαδοποιήσετε τις παραπάνω ηλικίες των υπαλλήλων της εταιρείας σε 8 κλάσεις ίσου 

πλάτους. 
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R 

8 

Λύση:  Εύρος   R = 59-20 = 39   Πλάτος των κλάσεων c  

  

39 

8 
 4,8  5 

 

Κλάσεις 
[ - ) 

Κεντρικές 

Τιμές xi 

Συχνότητα. 
νi 

xi  i 

[20 - 25) 22,5 3 67,5 

[25 - 30) 27,5 15 412,5 
[30 - 35) 32,5 12 390 

[35 - 40) 37,5 9 337,5 

[40 - 45) 42,5 5 212,5 

[45 - 50) 47,5 3 142,5 

[50 - 55) 52,5 2 105 

[55 - 60) 57,5 1 57,5 
 Σύνολο 50 1725 

 

 
ε) 

x 

 xi i 

  i1 
50 

1725 
 34,5 

50 
στ) Η απόλυτα σωστή απάντηση είναι x  34,24 

 

ζ) Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την ομαδοποίηση υποθέσαμε ότι οι 

παρατηρήσεις κάθε κλάσης είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες και ότι οι τιμές της 

μεταβλητής σε κάθε κλάση εκπροσωπούνται από την αντίστοιχη κεντρική τιμή xi . Η 
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υπόθεση αυτή σημαίνει απώλεια πληροφοριών για τις αρχικές τιμές. 

Χάνουμε λοιπόν λίγο ως προς στην ακρίβεια κερδίζουμε όμως 

χρόνο! Το λάθος αυτό ονομάζεται σφάλμα ομαδοποίησης, είναι 

συνήθως μικρό και για πρακτικούς σκοπούς θεωρείται ασήμαντο. 
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