ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ 10
1.

Σε ένα Λύκειο θέλουµε να εξετάσουµε την επίδοση 10 µαθητών στο µάθηµα της
Στατιστικής στο τέλος του β΄ τετραµήνου. Πήραµε τις ακόλουθες βαθµολογίες:

15 , 11 , 10 , 10 , 14 , 16 , 19 , 18 , 13 , 17
Να βρείτε :

2.

α)

Ποιος είναι ο πληθυσµός

β)

Ποια είναι τα άτοµα

γ)

Ποια είναι η µεταβλητή

δ)

Ποιες είναι οι παρατηρήσεις

ε)

Το είδος της µεταβλητής ( ποιοτική ή ποσοτική – συνεχής ή διακριτή )

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα αποτελέσµατα της εξέτασης 50 µαθητών ενός
Λυκείου ως προς την οµάδα αίµατος.

α)

Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα

β)

Να κατασκευάσετε ραβδόγραµµα συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων

γ)

Να κατασκευάσετε κυκλικό διάγραµµα

3.

Σε µια πόλη µετρήσαµε τη µεγαλύτερη ηµερήσια θερµοκρασία επί 30 συνεχείς ηµέρες
σε βαθµούς Κελσίου και βρήκαµε :

4.

α)

Να κατασκευάσετε πίνακα συχνοτήτων και αθροιστικών συχνοτήτων

β)

Πόσες ηµέρες η θερµοκρασία ήταν:
i)

Μικρότερη των 230 C ;

iii)

Μεγαλύτερη από 220 C και µικρότερη από 250 C ;

iv)

Τουλάχιστον 260 C ;

ii)
v)

Μεγαλύτερη από 240 C;
Το πολύ 240 C ;

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η κατανοµή συχνοτήτων 200 οικογενειών ως προς τον
αριθµό των παιδιών τους.
α)

Να συµπληρώσετε τον πίνακα

β)

Να κατασκευάσετε το διάγραµµα και το πολύγωνο συχνοτήτων.

γ)

Να κατασκευάσετε το διάγραµµα και το πολύγωνο των σχετικών συχνοτήτων.

δ)

Να κατασκευάσετε το κυκλικό διάγραµµα.

ε)

Να βρείτε τον αριθµό και το ποσοστό των οικογενειών που έχουν:
Τουλάχιστον ένα

Πάνω από 3 παιδιά

παιδί
Το πολύ 6 παιδιά

Από 3 έως και 5
παιδιά

Ακριβώς 6 παιδιά

5.

Το βάρος ενός ζώου κατά τους πρώτους 10 µήνες της ζωής του φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα:

Να κατασκευάσετε το χρονόγραµµα εξέλιξης του βάρους του.
6.

Να συµπληρώσετε τον πίνακα:

7.

Να συµπληρώσετε τον πίνακα:

8.

Να συµπληρώσετε τον πίνακα:

9.

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι βαθµοί 2000 µαθητών στο µάθηµα της Στατιστικής

α)

Πόσοι µαθητές πήραν βαθµό 9 και πόσοι 12 ;

β)

Τι ποσοστό µαθητών έγραψε 8 και τι ποσοστό έγραψε 18 ;

10.

11.

γ)

Πόσοι µαθητές έγραψαν λιγότερο από 8 ;

δ)

Πόσοι µαθητές έγραψαν τουλάχιστον 10 ;

ε)

Τι ποσοστό µαθητών δεν πέρασε τη βάση ;

στ)

Τι ποσοστό µαθητών πήρε πάνω από 15 ;

ζ)

Πόσοι µαθητές πήραν βαθµό από 8 µέχρι και 12 ;

η)

Τι ποσοστό µαθητών έχουν βαθµό από 9 µέχρι και 15 ;

θ)

Τι ποσοστό µαθητών έγραψε το πολύ 10 ;

ι)

Πόσοι µαθητές έγραψαν 10 ή 12 ή 14 ή 16 ;

α)

Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα

β)

Να κατασκευάσετε το κυκλικό διάγραµµα.

Στο παρακάτω σχήµα δίνεται το πολύγωνο συχνοτήτων 25 οικογενειών που
ρωτήθηκαν ως προς τον αριθµό των παιδιών τους

12.

α)

Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα

β)

Να κατασκευάσετε το κυκλικό διάγραµµα

Ρωτήθηκαν οι 500 µαθητές ενός Λυκείου ως προς το ποιο άθληµα τους αρέσει
περισσότερο. Οι µαθητές στις απαντήσεις τους είχαν να διαλέξουν ένα από τα εξής:
Α: ποδόσφαιρο

Β: µπάσκετ

Γ: Βόλεϋ

∆: κολύµβηση

Ε: άλλο άθληµα

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που τους αρέσει το
µπάσκετ είναι τριπλάσια από αυτά που ασχολούνται µε το βόλεϋ. Τα παιδιά που τους
αρέσει η κολύµβηση είναι το 1/8 από αυτά που τους αρέσει το ποδόσφαιρο και τα
µισά από αυτά που τους αρέσει το βόλεϋ.
Στο 15% αρέσει περισσότερο άλλο άθληµα εκτός από ποδόσφαιρο , µπάσκετ , βόλεϋ
και κολύµβηση.
α)

Να κάνετε κατανοµή των απαντήσεων στα αθλήµατα.

β)

Να κάνετε ραβδόγραµµα σχετικών συχνοτήτων.

Γ)

Να κάνετε κυκλικό διάγραµµα.
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13.

α)

Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα

β)

1.

Να κατασκευάσετε το ιστόγραµµα και το πολύγωνο αθροιστικών
συχνοτήτων.

14.

2.

Να γίνει ιστόγραµµα συχνοτήτων

3.

Να γίνει ιστόγραµµα αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων

4.

Να γίνει πολύγωνο σχετικών συχνοτήτων

Το παρακάτω πολύγωνο συχνοτήτων παρουσιάζει τους βαθµούς των φοιτητών µιας
σχολής στο µάθηµα της στατιστικής. Να κατασκευάσετε πίνακα:
α)

Συχνοτήτων που αντιστοιχούν στο πολύγωνο αυτό.

β)

Σχετικών συχνοτήτων για το ίδιο πολύγωνο

γ)

Ιστόγραµµα και πολύγωνο αθροιστικών συχνοτήτων

δ)

Ιστόγραµµα και πολύγωνο αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων

15.

Η αντοχή 100 ηλεκτρικών συσκευών δίνεται από τον παρακάτω πίνακα:

α)

Να συµπληρώσετε τον πίνακα κατανοµής αθροιστικών συχνοτήτων.

β)

Όµοια το ιστόγραµµα και το πολύγωνο συχνοτήτων

γ)

Να κάνετε το πολύγωνο αθροιστικών συχνοτήτων και το πολύγωνο
αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων

16.

Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα

Να κατασκευάσετε πολύγωνο σχετικών αθροιστικών συχνοτήτων και να βρείτε

17.

Α)

Την τιµή x κάτω από την οποία ανήκει το 50% των παρατηρήσεων

Β)

Το ποσοστό των τιµών που είναι µικρότερες από το 42

Γ)

Το ποσοστό των τιµών που είναι µικρότερες από το 39

Σε ένα τεστ πήραν µέρος 100 µαθητές προκειµένου ο καθένας να απαντήσει σε 200
ερωτήσεις. Η βαθµολογία είναι 1 ή 0, ανάλογα αν ο µαθητής απαντάει ή όχι στην
ερώτηση. Ο επόµενος πίνακας δείχνει τα αποτελέσµατα της βαθµολογίας

α)

Να συµπληρώσετε τον πίνακα µε τη στήλη των αθροιστικών συχνοτήτων

β)

Να κάνετε ιστόγραµµα και πολύγωνο συχνοτήτων

γ)

Να κάνετε ιστόγραµµα και πολύγωνο των αθροιστικών συχνοτήτων και να

βρείτε:
1.

Πόσοι µαθητές πήραν βαθµό µέχρι 120

2.

Πόσοι µαθητές πήραν βαθµό µέχρι 110

18.

3.

Πόσοι µαθητές πήραν βαθµό από 130 και πάνω

4.

Πόσοι µαθητές πήραν βαθµό από 80 έως 120

5.

Πόσοι µαθητές πήραν βαθµό από 90 έως 150

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται το βάρος 25 αβγών που επιλέχτηκαν από τη γραµµή
Συσκευασίας

α)

Να οµαδοποιήσετε τα δεδοµένα σε κλάσεις ίσου πλάτους και να κάνετε πίνακα
συχνοτήτων, σχετικών συχνοτήτων και αθροιστικών συχνοτήτων.

β)

Να κάνετε ιστόγραµµα και πολύγωνο αθροιστικών συχνοτήτων

γ)

Με τη βοήθεια του πολυγώνου αθροιστικών συχνοτήτων βρείτε πόσα περίπου
αβγά έχουν βάρος από 62 µέχρι 99 gr.

19.

Στο παρακάτω πολύγωνο αθροιστικών συχνοτήτων δίνονται οι µηνιαίοι µισθοί των
υπαλλήλων µιας εταιρείας σε ΕΥΡΩ.
α)

Να βρείτε πόσους υπαλλήλους έχει η εταιρεία και να κάνετε πίνακα κατανοµής
σχετικών συχνοτήτων.

β)

Να σχεδιάσετε ιστόγραµµα και πολύγωνο σχετικών συχνοτήτων.

γ)

Να βρείτε πόσοι υπάλληλοι έχουν µηνιαίο µισθό κάτω από 1050€

δ)

Να βρείτε πόσοι υπάλληλοι έχουν µηνιαίο µισθό πάνω από 2030€

ε)

Να βρείτε πόσοι υπάλληλοι έχουν µηνιαίο µισθό πάνω από 900€ έως 1900€

20.

Μια ασφαλιστική εταιρεία έκανε δειγµατοληπτική έρευνα για τα ετήσια ασφάλιστρα
των αυτοκινήτων χαµηλού κυβισµού σε δείγµα 500 αυτοκινήτων. Στο παρακάτω
σχήµα δίνεται το πολύγωνο των σχετικών συχνοτήτων κατανοµής.

21.

α)

Να γίνει ιστόγραµµα και πολύγωνο συχνοτήτων.

β)

Να γίνει ιστόγραµµα και πολύγωνο αθροιστικών συχνοτήτων.

γ)

Να βρεθεί το ποσοστό των αυτοκινήτων που δίνει ασφάλιστρα πάνω από 155€

α)

Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αν είναι γνωστό ότι οι παρατηρήσεις
είναι οµαδοποιηµένες σε κλάσεις ίσου πλάτους.

β)

1.

Να γίνει ιστόγραµµα και πολύγωνο αθροιστικών συχνοτήτων.

2.

Να γίνει ιστόγραµµα συχνοτήτων.

3.

Να γίνει ιστόγραµµα αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων

4.

Να γίνει πολύγωνο σχετικών συχνοτήτων.

22.

α)

Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αν γνωρίζετε ότι οι παρατηρήσεις είναι
οµαδοποιηµένες σε κλάσεις ίσου πλάτους

β)

1.

Να γίνει ιστόγραµµα και πολύγωνο αθροιστικών συχνοτήτων.

2.

Να γίνει ιστόγραµµα συχνοτήτων.

3.

Να γίνει ιστόγραµµα αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων.

4.

Να γίνει πολύγωνο σχετικών συχνοτήτων.

23.
Στο διπλανό σχήµα δίνεται το
ιστόγραµµα αθροιστικών συχνοτήτων
µιας στατιστικής έρευνας.
1. Να βρεθεί η τιµή της µεταβλητής
που αντιστοιχεί σε αθροιστική
συχνότητα 49
2. Να γίνει ιστόγραµµα και
πολύγωνο συχνοτήτων

24.

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η κατανοµή των αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων
του βάρους 80 µαθητών της Γ΄ τάξης ενός Λυκείου. Τα δεδοµένα οµαδοποιήθηκαν σε
4 κλάσεις

Αν γνωρίζετε ότι η σχετική συχνότητα της τρίτης κλάσης είναι διπλάσια της σχετικής
συχνότητας της πρώτης κλάσης, να βρείτε τις τιµές της αθροιστικής σχετικής
συχνότητας που αντιστοιχούν στην τρίτη και τέταρτη κλάση.
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25.

Εξετάστηκε ένα δείγµα 400 οικογενειών ως προς τον αριθµό των παιδιών τους και
προέκυψε ο παρακάτω πίνακας

26.

α)

Να συµπληρώσετε τον πίνακα

β)

Να υπολογίσετε την µέση τιµή και τη διάµεσο της κατανοµής.

Τα 16 τµήµατα ενός Λυκείου έχουν τους εξής µαθητές:
31 , 27 , 28 , 30 , 29 , 31 , 21 , 27 , 29 , 29 , 28 , 28 , 30 , 29 , 27 , 29

Να υπολογίσετε τη µέση τιµή και την διάµεσο της µεταβλητής « αριθµός µαθητών ανά
τµήµα »
27.

∆ίνονται οι αριθµοί 5 , 3 , 6 , 5 , 4 , 5 , 2 , 8 , 6 , 5 , 4 , 8 , 3 , 4 , 5 , 4 , 8 , 2 , 5 , 4
Να υπολογίσετε τη µέση τιµή , την διάµεσο , τη διασπορά , την τυπική απόκλιση , το
εύρος και τον συντελεστή µεταβολής των αριθµών αυτών

28.

Να υπολογίσετε τη µέση τιµή και την διάµεσο της µεταβλητής του παρακάτω πίνακα:

29.

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι βαθµοί ενός µαθητή.

1.

Να βρείτε το µέσο όρο των βαθµών του µαθητή.

2.

Σε ποια περίπτωση ο µαθητής θα έχει καλύτερο µέσο όρο;
Α)

Αν ανεβάσει τον βαθµό στα Μαθηµατικά κατεύθυνσης κατά 2 µονάδες

Β)

Αν ανεβάσει τον βαθµό στα Μαθηµατικά γενικής παιδείας κατά 4 µονάδες

3.

Γ)

Αν πρέπει να ανεβάσει το βαθµό σε ένα µόνο µάθηµα κατά 1 µονάδα,
ποιο µάθηµα πρέπει να είναι για να έχει τον όσο δυνατόν καλύτερο µέσο
όρο;

30.

Η µέση τιµή επτά αριθµών είναι 5. Οι πέντε από αυτούς τους αριθµούς είναι οι
3 , 4 , 5 , 6 , 11. Να βρείτε τους άλλους δύο αριθµούς αν γνωρίζουµε ότι ο ένας είναι
διπλάσιος του άλλου.

31.

Τα ύψη 8 αθλητών µιας οµάδας µπάσκετ είναι σε cm:
175 , 178 , 180 , 176 , 195 , 192 , 188 , 199
α)

Να βρείτε το µέσο ύψος , τη διάµεσο και το εύρος των υψών

β)

Να βρείτε το µέσο ύψος , τη διάµεσο και το εύρος των υψών αν
1. Φύγει ο αθλητής µε το ύψος 180
2. έρθει ακόµη ένας αθλητής µε ύψος 198
3. Φύγει ο αθλητής µε ύψος 199 και έρθει ένας µε ύψος 205

32.

Ένα τµήµα της Γ΄ Λυκείου έχει 32 παιδιά από τα οποία τα 14 είναι αγόρια. Ο µέσος
όρος ηλικίας των αγοριών είναι 17,9 έτη και ο µέσος όρος της ηλικίας των κοριτσιών
είναι 17,3 έτη.
Α)

Να βρεθεί ο µέσος όρος της ηλικίας του τµήµατος

Β)

Αν στο δεύτερο τετράµηνο προστεθεί στο τµήµα ένα αγόρι ηλικίας 18,2 ετών
ποια είναι τώρα η µέση ηλικία των αγοριών και ποια η µέση ηλικία του
τµήµατος;

33.

Η τυπική απόκλιση µιας µεταβλητής Χ είναι ίση µε το µηδέν. Αν t1 , t2 , … , tν είναι οι
_

_

τιµές της Χ και x η µέση τιµή, να αποδείξετε ότι: t1 = t 2 = ... = t ν = x

5

34.

Αν είναι

5

∑ xi = 3

και

i =1

∑ x i2 = 23 , να υπολογίσετε τα αθροίσµατα:

i =1
5

∑ (x i + 10)

i =1

5

και

∑ (2 ⋅ x i2 + 3) 2

i =1

35.

Εξετάζουµε ένα δείγµα µαθητών ενός σχολείου ως προς την βαθµολογία τους σε ένα
_

διαγώνισµα. Έστω x η µέση τιµή και s η τυπική απόκλιση. Ποια θα είναι η νέα µέση
τιµή και ποια η νέα τυπική απόκλιση αν η βαθµολογία κάθε µαθητή αυξηθεί κατά α)
2µονάδες , β) κατά c µονάδες γ) κατά 10% της προηγούµενης βαθµολογίας ;
36.

α)

Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα

β)

1.

Να γίνει ιστόγραµµα αθροιστικών συχνοτήτων

2.

Να γίνει ιστόγραµµα συχνοτήτων

3.

Να υπολογίσετε: την µέση τιµή , την διακύµανση , την τυπική απόκλιση ,
τον συντελεστή µεταβολής και να βρείτε προσεγγιστικά την διάµεσο

37.

Κατά την διάρκεια µιας επιδηµίας, ένα δείγµα 100 θανάτων είχε την εξής κατανοµή
συχνοτήτων κατά ηλικίες:

α)

Να συµπληρώσετε τον πίνακα

β)

Να υπολογίσετε την µέση τιµή , τη διακύµανση , την τυπική απόκλιση , τον
συντελεστή µεταβολής και προσεγγιστικά την διάµεσο

100

38.

Οι παρατηρήσεις t1 , t2 , … , t100 έχουν µέση τιµή 1 και ισχύει:

∑ t i2 = 1000 . Να

i =1

βρεθεί η τυπική απόκλιση και ο συντελεστής µεταβλητότητας.
39.

∆ίνεται η κατανοµή

Να γίνει πλήρης µελέτη της κατανοµής αυτής
40.

41.

∆ίνονται οι παρατηρήσεις x-4 , x+3 , x+4 , x+13
Α)

Να βρεθεί η τυπική τους απόκλιση

Β)

Αν η µέση τιµή είναι 16 να βρεθεί ο x .

Στις παρατηρήσεις 1 , 2 , 3 , α αντιστοιχούµε τους συντελεστές βαρύτητας α , 3 , 2 ,
α/2. Αν η µέση τιµή είναι 2 να βρεθεί ο α.

42.

Οι ηµερήσιες καταθέσεις σε εκατοντάδες ΕΥΡΩ 15 τραπεζών είναι:
40 , 37 , 39 , 41 , 37 , 36 , 37 , 34 , 39 , 41 , 40 , 41 , 35 , 38 , 36
α)

Να υπολογιστεί η µέση τιµή και η διάµεσος

β)

Αν από την έρευνα βγουν 3 τράπεζες µε τις περισσότερες καταθέσεις και µπουν
4 µε καταθέσεις 34 εκατοµµύρια να υπολογιστεί η µεταβολή της µέσης τιµής και
της διαµέσου.

43.

Η µεταβλητή Χ έχει τιµές 1 , 2 , 3 , 4 και αντίστοιχες συχνότητες 12 , α , β , 25. Το
_
µέγεθος του δείγµατος είναι 80 και η µέση τιµή x = 2,6 . Να υπολογιστεί η τυπική

απόκλιση της µεταβλητής Χ.
44.

Το άθροισµα των παρατηρήσεων µιας µεταβλητής Χ είναι 60, ενώ το άθροισµα των
τετραγώνων τους 880. Η διακύµανση έχει τιµή 32.

45.

Α)

Να βρεθεί το πλήθος των παρατηρήσεων

Β)

Να βρεθεί ο συντελεστής µεταβλητότητας

Σε µια έρευνα αγοράς έχει καταρτιστεί κατάλογος µε κ νέα προϊόντα
x1 , x2 , x3 , … , xκ . Στην έρευνα παίρνουν µέρος ν άτοµα µε κ<ν . Από τα
αποτελέσµατα διαπιστώνουµε ότι το προϊόν x3 προτιµήθηκε από 6 άτοµα, ότι η
συχνότητα του x2 είναι ν 2 =

2ν
και ότι το ποσοστό επί τοις εκατό της προτίµησης
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κάθε προϊόντος xi είναι (100 ⋅ λ ⋅ i) %
Α)

Να βρεθεί το πλήθος των προϊόντων.

Β)

Να βρεθεί το πλήθος των ατόµων που πήραν µέρος στην έρευνα.

Γ)

Επιλέγουµε στην τύχη ένα άτοµο. Να βρεθεί ποια είναι η πιθανότητα να έχει
προτιµήσει το προϊόν xκ ή το προϊόν x1 .

Υπόδειξη :

