
1. Εξετάσαμε ένα δείγμα ασθενών ενός νοσοκομείου ως προς την ομάδα αίματος και πήραμε τα εξής αποτελέσματα: 
Α    Β    Β   ΑΒ    Α     Β     Β     ΑΒ      Ο     ΑΒ     Α        Α        Α         Α        Ο        ΑΒ       ΑΒ      Α       ΑΒ       Ο 
1) Πόσους ασθενείς εξετάσαμε; 
2) Πόσα είναι τα στατιστικά δεδομένα μας; 
3) Πόσες είναι οι παρατηρήσεις; 
4) Ποιο το μέγεθος ν του δείγματος(το πλήθος των στατιστικών δεδομένων, το πλήθος των παρατηρήσεων); 
5) Ποια είναι η μεταβλητή Χ της στατιστικής μας έρευνας και ποιο το είδος της; 
6) Ποιες είναι οι τιμές της παραπάνω μεταβλητής Χ; 
7) Πόσες είναι οι τιμές της μεταβλητής Χ; 
8) Πόσες φορές εμφανίζεται η ομάδα Α; 

Ορισμός: Συχνότητα μιας τιμής xi είναι ο φυσικός αριθμός που μας λέει πόσες φορές εμφανίζεται αυτή η τιμή στις 
παρατηρήσεις και συμβολίζεται με νi) 

9) Ποια είναι η συχνότητα ν1 της ομάδας Α; 
10) Πόσες φορές εμφανίζεται η ομάδα Β; 
11) Ποια είναι η συχνότητα ν2 της ομάδας Β; 
12) Πόσες φορές εμφανίζεται η ομάδα ΑΒ; 
13) Ποια είναι η συχνότητα  ν3 της ομάδας ΑΒ; 
14) Πόσες φορές εμφανίζεται η ομάδα Ο; 
15) Ποια είναι η συχνότητα  ν4 της ομάδας Ο; 
16) Συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί 

Ομάδα αίματος Συχνότητα 
Α ν1= 
Β ν2= 

ΑΒ ν3= 
Ο ν4= 
 ν= 

 
17) Αν προσθέσουμε τις συχνότητες των τιμών ποιο το αποτέλεσμα ποια σχέση έχει με το μέγεθος του δείγματος; 

Αυτό το συμπέρασμα έχει γενική ισχύ; 
18) Ποια είναι η επικρατούσα τιμή στο δείγμα; 

Ορισμός: Επικρατούσα τιμή σε ένα δείγμα είναι αυτή που ………………………………… τις ………………………….. φορές 
στο δείγμα. 

19) Πόσοι ασθενείς έχουν ομάδα αίματος Α ή Β; 
20) Πόσοι ασθενείς δεν έχουν ομάδα αίματος Ο; 
21) Πόσοι ασθενείς δεν έχουν ομάδα αίματος την Α ή την Β; 
22) Ποιο από τα παρακάτω δύο ιστογράμματα αντιστοιχεί στα δεδομένα του παραπάνω πίνακα; 

 
23) Ποιο μέρος του δείγματος είναι οι ασθενείς με ομάδα αίματος Α; 

Ορισμός: Σχετική συχνότητα μιας τιμής xi είναι ο αριθμός που μας λέει τι μέρος του δείγματος αποτελεί η 

συγκεκριμένη τιμή, συμβολίζεται με fi και ισχύει fi=
𝛎𝛎𝛊𝛊
𝛎𝛎

. Δηλαδή ισχύει  ότι f1=
𝛎𝛎𝟏𝟏
𝛎𝛎

 ,  f2=
𝛎𝛎𝟐𝟐
𝛎𝛎

 , f3=
𝛎𝛎𝟑𝟑
𝛎𝛎

 κ.ο.κ. 

24) Ποια η σχετική συχνότητα f1της τιμής Α; 
25) Ποιο το ποσοστό των ασθενών με ομάδα αίματος Α; 
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Ορισμός: Για τη σχετική συχνότητα επί τοις εκατό fi% ισχύει, fi%=100· fi. Δηλαδή f1%=100· f1, f2%=100· f2  κ.ο.κ. 
26) Ποια η σχετική συχνότητα επί τοις εκατό f1%της τιμής Α; 
27) Ποιο μέρος του δείγματος είναι οι ασθενείς με ομάδα αίματος Β; 
28) Ποια η σχετική συχνότητα f2της τιμής Β; 
29) Ποιο το ποσοστό των ασθενών με ομάδα αίματος B; 
30) Ποια η σχετική συχνότητα επί τοις εκατό f2% της τιμής B; 
31) Ποιο μέρος του δείγματος είναι οι ασθενείς με ομάδα αίματος ΑΒ; 
32) Ποια η σχετική συχνότητα f3της τιμής ΑΒ; 
33) Ποιο το ποσοστό των ασθενών με ομάδα αίματος ΑB; 
34) Ποια η σχετική συχνότητα επί τοις εκατό f3% της τιμής ΑB; 
35) Ποιο μέρος του δείγματος είναι οι ασθενείς με ομάδα αίματος Ο; 
36) Ποια η σχετική συχνότητα f4της τιμής Ο; 
37) Ποιο το ποσοστό των ασθενών με ομάδα αίματος O; 
38) Ποια η σχετική συχνότητα επί τοις εκατό f4% της τιμής O; 
39) Συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί 

Ομάδα αίματος Συχνότητα νi Σχετική συχνότητα fi Σχετική συχνότητα fi% 

Α ν1= f1= f1%= 
Β ν2= f2= f2%= 

ΑΒ ν3= f3= f3%= 
Ο ν4= f4= f4%= 
 ν= Άθροισμα= Άθροισμα= 

40) Για την σχετική συχνότητα fi της τιμής xi ισχύει ότι  0≤fi≤1    Σωστό               Λάθος  
Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

41) Αν προσθέσουμε όλες τις σχετικές συχνότητες ποιο είναι το αποτέλεσμα; Πως αποδεικνύεται η γενική ισχύς 
του συμπεράσματος αυτού; 
Απόδειξη: 
 

42) Συμπληρώστε τα αντίστοιχα 
ποσοστά στον κατακόρυφο άξονα στο 
ιστόγραμμα σχετικών συχνοτήτων που 
ακολουθεί. 
43) Ποιο το ποσοστό των ασθενών που η 
ομάδα τους δεν είναι η Ο . 
44) Ποιο το ποσοστό των μαθητών με 
ομάδα αίματος την Β ή την ΑΒ. 
45) Σχεδιάστε το αντίστοιχο 
κυκλικό διάγραμμα. 

 

 

46) Αν οι ασθενείς που επιλέξαμε αποτελούν  αντιπροσωπευτικό δείγμα 
ενός πληθυσμού 500 ασθενών βρείτε πόσοι ασθενείς από αυτούς 
του πληθυσμού 

i. έχουν ομάδα αίματος την Α  ii. έχουν ομάδα αίματος την Α ή  την Ο iii. 
δεν έχουν ομάδα αίματος την  Β. 

Α Β ΑΒ Ο
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Ιστόγραμμα σχετικών συχνοτήτων επί τοις εκατό


