
1. Ένας αριθµός µαθητών Τ.Ε.Ε. ρωτήθηκε πόσα λογοτεχνικά βιβλία διάβασε ο 
καθένας κατά τη διάρκεια του προηγουµένου σχολικού έτους. Οι απαντήσεις που 
δόθηκαν είναι: 
5 µαθητές δεν διάβασαν κανένα βιβλίο (0 βιβλία) 

25 µαθητές διάβασαν 1 βιβλίο 
15 µαθητές διάβασαν 2 βιβλία 
5 µαθητές διάβασαν 3 βιβλία 
α)   Να   γράψετε   στο   τετράδιο   σας   τον   παρακάτω πίνακα και να τον 

συµπληρώσετε. 

Αριθµός 
βιβλίων 
(xi)  

Συχνότητα 
(νi)  

  

  

  

  

Αθροίσµατα   
 
β)   Να   βρείτε   τη   µέση   τιµή   ( x )   των   βιβλίων   που διάβασε    κάθε    µαθητής    
κατά    τη    διάρκεια    του προηγουµένου σχολικού έτους. 
γ) Να ξαναγραφεί ο παραπάνω πίνακας συχνοτήτων και να συµπληρωθεί µε τη στήλη της 
αθροιστικής συχνότητας. 
δ) Από τους µαθητές που ρωτήθηκαν, να βρείτε πόσοι διάβασαν κατά τη διάρκεια του 
προηγουµένου σχολικού έτους το πολύ δυο βιβλία και να αιτιολογήσετε την απάντηση 
σας. 
 
 
2. ∆ίνεται ο πίνακας συχνοτήτων 

xi Συχνότητα 
(vi) 

vixi Σχετική 
Συχνότητα 

(fi) 

Σχετική 
Συχνότητα % 

(fi%) 
1 12    
2 15    
3 8    
4 5    
5 10    

Αθροίσµατα     

α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα και να τον συµπληρώσετε. 
β. Να βρείτε τη µέση τιµή. 
 
 

3. Εξετάσαµε 20 οικογένειες ως προς τον αριθµό των παιδιών που έχουν.  Τα 
αποτελέσµατα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 



Αριθµός παιδιών (xi) Οικογένειες (vi) 

0 3 

1 5 

2 8 

3 3 

4 1 

ΣΥΝΟΛΟ 20 

α. Να βρείτε την επικρατούσα τιµή. 

β. Να βρείτε τη µέση τιµή. 

γ. Να κατασκευάσετε τον πίνακα αθροιστικών συχνοτήτων και να βρείτε πόσες 
οικογένειες έχουν λιγότερα από τρία παιδιά. 

 
 
4. Οι βαθµοί των  11 µαθητών µιας τάξης ενός Τ.Ε.Ε. σε ένα µάθηµα είναι: 

12, 12, 9, 15, 12, 16, 17, 7, 19, 18, 17. Για τα δεδοµένα αυτά: 
α.   Να κατασκευάσετε τον πίνακα συχνοτήτων. 
β.    Να βρείτε τη µέση τιµή. 
γ.   Να βρείτε την επικρατούσα τιµή. 
δ.   Να βρείτε τη διάµεσο. 
ε.    Να βρείτε τη διακύµανση. 
 
 
5. Μια µεταβλητή παίρνει τις τιµές : 

5, 3, 3ω, 3, 2ω, 3, 3ω, ω        µε ω>0 
α) Αν η µέση τιµή τους είναι   X  = 4 , να αποδείξετε ότι ω = 2. 

β) Για ω = 2 να βρείτε : 
i) Το εύρος των τιµών. ii) Την επικρατούσα τιµή. 
i i i )  Την τυπική απόκλιση. 
 

6. Εξετάσαµε δείγµα 25 οικογενειών µιας πόλης, ως προς τον αριθµό των 
παιδιών τους. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
Αριθµός παιδιών 

xi 

Συχνότητα 
νi 

Αθροιστική 
Συχνότητα 

Σχ. Συχνότητα (%)  
f i  % 

0  4    
1     
2  5    
3  4    
4  3    
5  2    

Αθροίσµατα     



α)  Να µεταφέρετε τον παραπάνω πίνακα στο τετράδιο σας 
και να τον συµπληρώσετε. 

β) Να βρείτε την επικρατούσα τιµή. 
γ) Να βρείτε τη διάµεσο. 
δ) Τι ποσοστό οικογενειών έχει τρία παιδιά; 
ε) Πόσες οικογένειες έχουν µέχρι και δυο παιδιά; 

 
 

7. Ερωτήθηκαν 50 µαθητές ενός σχολείου για τον αριθµό των βιβλίων που διάβασαν 
στις διακοπές. Τα αποτελέσµατα της έρευνας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.  

Τιµές  

x
i
 

Συχνότητα 

v
i
 

Αθροιστική  

Συχνότητα  

   

 x
i 
v

i
 

0    11    

1    25    

2    42    

3    47    

4    50    

Αθροίσµατα        

 
α) Να µεταφέρετε τον παραπάνω πίνακα στο τετράδιό σας και να τον συµπληρώσετε. 

         
β) Να βρείτε τη µέση τιµή των παρατηρήσεων.  

γ) Να βρείτε τη διάµεσο των παρατηρήσεων. 

δ) Να βρείτε το εύρος των τιµών. 
 
 

8. ∆ίνονται 5 παρατηρήσεις µιας ποσοτικής µεταβλητής X:  

16, 14, 22, 18, 20 + α,    όπου α∈ℝ 

Αν ο συντελεστής µεταβλητότητας (CV) των παρατηρήσεων αυτών είναι 20% και η τυπική 
απόκλισή τους (s) είναι 4, τότε:  

α) Να δείξετε ότι η µέση τιµή των παρατηρήσεων είναι .  x 20=  

β) Να υπολογίσετε την τιµή του πραγµατικού αριθµού α.      

γ) Για την τιµή του α που υπολογίσατε στο ερώτηµα β, να βρείτε τη διάµεσο του 
δείγµατος.    

δ) Είναι το δείγµα οµοιογενές ή όχι και γιατί.  
 

 
9. Οι χρόνοι καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν σε 25 δροµολόγια ενός οργανισµού 
σιδηροδρόµων δίνονται από το παρακάτω ιστόγραµµα συχνοτήτων: 



 
α. Να µεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιο σας και να τον συµπληρώσετε µε τη 
βοήθεια του παραπάνω ιστογράµµατος συχνοτήτων. 
∆ιάστηµα Συχνότητα 

νi 
Μέσο 

διαστήµατος 
Κi 

νi Κi Σχετική 
συχνότητα 

fi% 

Σχετική 
αθροιστική 
συχνότητα % 

[2,4)      

[4, 6)      

[6, 8)      

[ 8, 10)      

[10,12)      

Αθροίσµατα   
 

   

Μονάδες 10 
β.     Να     βρείτε     το     µέσο     χρόνο     καθυστερήσεων     των δροµολογίων. 
            Μονάδες 5 
γ.     Πόσα  δροµολόγια  είχαν  καθυστέρηση  τουλάχιστον  6 λεπτά;       Μονάδες 5 

δ. Ποιο είναι το ποσοστό των δροµολογίων που είχαν καθυστέρηση  

λιγότερο από 8 λεπτά;         Μονάδες 5 
 

10. Οι βαθµοί ενός µαθητή σε πέντε µαθήµατα ήταν: 8, 14, 20, 12, 16 

α.   Να υπολογισθεί η µέση βαθµολογία του µαθητή.   Μονάδες 4  

β.   Να προσδιορισθεί η διάµεσος.      Μονάδες 3 

γ.   Να υπολογισθεί η τυπική απόκλιση.     Μονάδες 6 

δ.  Να υπολογισθεί το εύρος.       Μονάδες 3 

ε.  Να υπολογισθεί ο συντελεστής µεταβλητότητας και στη συνέχεια να εξεταστεί αν το 
δείγµα είναι οµοιογενές.       Μονάδες 9 


