
2010 ΕΠΑΛ (ηµερήσια) Οι ηµέρες απουσίας 50 υπαλλήλων µιας εταιρείας από την εργασία τους, τον περασµένο µήνα, φαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα: 
Ηµέρες απουσίας 

xi 

Υπάλληλοι  νi Σχετική Συχνότητα 
f i % 

Αθροιστική 
Συχνότητα 

Αθροιστική 
Σχετική Συχνότητα  % 

xiνi 

0 8     
1 10     
2      
3 10     
4 5     
5 2     

Αθροίσµατα      
Β1. Να µεταφέρετε στο τετράδιο σας τον πίνακα και να τον συµπληρώσετε.    Μονάδες 10 
Β2. Να υπολογίσετε τη µέση τιµή της µεταβλητής X.       Μονάδες 5 
Β3. Να υπολογίσετε τη διάµεσο της µεταβλητής X.       Μονάδες 5 
Β4. Να βρείτε το πλήθος και το ποσοστό των υπαλλήλων που απουσίασαν από 2 έως και 4 ηµέρες. Μονάδες 5 
 
2010 ΕΠΑΛ (εσπερινά) ∆ίνεται ο πίνακας κατανοµής συχνοτήτων: 

X I  Συχνότητα  νi Σχετική συχνότητα   fi Αθροιστική Συχνότητα 
0 5   
1 2α   
2 15   
3 20   

Αθροίσµατα 50   
Β1. Να υπολογίσετε τον πραγµατικό αριθµό α.       Μονάδ ε ς  5  
Β2. Να µεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιο σας και να τον συµπληρώσετε για α=5.   Μονάδ ε ς  9 
Β 3. Να υπολογίσετε τη µέση τιµή, για α=5.        Μονάδ ε ς  6 
Β 4. Να βρείτε τη διάµεσο, για α=5.         Μονάδ ε ς  5  
 
2010 ΓΕΝΙΚΑ (ηµερήσια) Οι τιµές της απώλειας βάρους, σε κιλά, 160 ατόµων, τα οποία ακολούθησαν ένα πρόγραµµα 
αδυνατίσµατος, έχουν οµαδοποιηθεί σε 5 κλάσεις ίσου πλάτους, όπως εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΑΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΚΙΛΑ xi  

[0 - ...) • · · 20 
[... - ...)  6 40 
[... - ...) • · · 45 
[... - ...) • · · 30 
[... - ...) • · · 25 
ΣΥΝΟΛΟ  160 

Γ1. Να αποδείξετε ότι το πλάτος c κάθε κλάσης είναι ίσο µε 4       ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6 
Γ2. Αφού µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα σωστά συµπληρωµένο, να υπολογίσετε τη µέση 

τιµή  x και την τυπική απόκλιση s         ΜΟΝΑ∆ΕΣ 8 
Γ 3. Να εξετάσετε αν το δείγµα είναι οµοιογενές.        ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5 
 
2010 ΓΕΝΙΚΑ (εσπερινά)  Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η κατανοµή συχνοτήτων των ωρών µελέτης των µαθητών της Α' τάξης 
ενός Εσπερινού Γενικού Λυκείου στη διάρκεια µιας εβδοµάδας. 
Ώρες   xi Συχνότητα vi 

2 10 
3 α 
4 10 
5 10 
6 20 

Β1. Αν η διάµεσος του δείγµατος είναι δ = 3,5 να βρείτε την τιµή του α.    Μονάδες 8 

B2. Για α = 30, να βρείτε τη µέση τιµή x  των ωρών µελέτης των µαθητών.    Μονάδες 7 
Β3. Για α = 30, να βρείτε τη διακύµανση s2  των ωρών µελέτης των µαθητών.     Μονάδες 10 
 
2010 ΤΕΕ (ηµερήσια)  Oι ηλικίες έξι παιδιών από µια γειτονιά είναι:  2, 6, 6+x,  11,  11,  12+x όπου x∈  R. 
Α1. Αν η µέση τιµή των ηλικιών των παιδιών είναι 9, να αποδείξετε ότι x=3.    Μονάδες 5 

Για x=3,      (δίνεται 17 ≃  4,12) 
Α2. να βρείτε τη διάµεσο των ηλικιών,        Μονάδες 4 
Α 3. να   υπολογίσετε   το   εύρος   των   ηλικιών   και   την επικρατούσα τιµή τους,   Μονάδες 4 
Α4. να υπολογίσετε την τυπική απόκλιση των ηλικιών και      Μονάδες 8 
Α5.   να   εξετάσετε   αν   το   δείγµα   των   ηλικιών   είναι οµοιογενές.    Μονάδες 4 

 
2010 ΤΕΕ (εσπερινά) Οι βαθµοί έξι φοιτητών σε ένα µάθηµα είναι:  5, 3, 7, 2, 5, 8 
Για τα δεδοµένα αυτά να υπολογίσετε:  Α1. Το εύρος   Μονάδες 3   Α2. T η µέση τιµή    Μονάδες 5 
Α3. T η διάµεσο    Μονάδες 5  Α4. Την επικρατούσα τιµή     Μονάδες 5 A5. Τη διακύµανση S2    Μονάδες 7 


