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Ερωηήζεις ζωζηού-λάθοσς - Θέμα Α 

Question 1  

Η κεηαβιεηή Φ: «Βαζκόο Α΄ Τεηξακήλνπ ζηελ Ιζηνξία» ωο πξνο ηελ νπνία εμεηάδνπκε ηνπο καζε-
ηέο κηαο ηάμεο, είλαη πνζνηηθή, ζπλερήο κεηαβιεηή. 
Απάληεζε:  

Σωζηό Λάζνο  
Question 2  

Αλ είλαη ε ζπρλόηεηα ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο Φ, ηόηε ηζρύεη 

. 
Απάληεζε:  

Σωζηό Λάζνο  
Question 3  

Τν πιήζνο ηωλ ηηκώλ κηαο κεηαβιεηήο κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξν από ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. 
Απάληεζε:  

Σωζηό Λάζνο  
Question 4  

Αλ είλαη ε ζρεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο Φ, ηόηε ηζρύεη 

. 
Απάληεζε:  

Σωζηό Λάζνο  
Question 5  

Υπάξρεη ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Φ, γηα ηελ νπνία ηζρύεη , όπνπ , ε ζρεηηθή ζπρλόηεηα 

ηεο ηηκήο . 
Απάληεζε:  

Σωζηό Λάζνο  
Question 6  

Η ζπρλόηεηα ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο Φ, δελ κπνξεί λα είλαη αξλεηηθόο 
αξηζκόο. 
Απάληεζε:  

Σωζηό Λάζνο  
Question 7  

Αλ , ε ζπρλόηεηα ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο Φ θαη λ είλαη ην κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο ηόηε ηζρύεη . 
Απάληεζε:  

Σωζηό Λάζνο  
Question 8  

Οη αζξνηζηηθέο ζπρλόηεηεο, , ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζηελ πεξίπηωζε πνηνηηθώλ κεηαβιεηώλ. 
Απάληεζε:  

Σωζηό Λάζνο  
Question 9  

Οη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο εθθξάδνπλ ην πνζνζηό ηωλ παξαηεξήζεωλ πνπ είλαη κε-

γαιύηεξεο ηεο ηηκήο . 
Απάληεζε:  

Σωζηό Λάζνο  
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Question 10  
Σε κία ζηαηηζηηθή έξεπλα κπνξεί ην πιήζνο, θ, ηωλ ηηκώλ κηαο κεηαβιεηήο λα ηζνύηαη κε ην κέγε-
ζνο, λ, ηνπ δείγκαηνο. 
Απάληεζε:  

Σωζηό Λάζνο  
Question 11  

Αλ ε αζξνηζηηθή ζρεηηθή ζπρλόηεηα θαη ε αζξνηζηηθή ζπρλόηεηα ηεο ηηκήο κηαο πνζνηη-

θήο κεηαβιεηήο Φ, ηόηε ηζρύεη . 
Απάληεζε:  

Σωζηό Λάζνο  
Question 12  

Αλ είλαη νη ηηκέο κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο Φ, ηόηε ηζρύεη 

. 
Απάληεζε:  

Σωζηό Λάζνο  
Question 13  

Αλ είλαη νη ηηκέο κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο Φ, ηόηε ην πιήζνο ηωλ παξα-

ηεξήζεωλ πνπ ε ηηκή ηνπο είλαη ηνπιάρηζηνλ είλαη ίζν κε . 
Απάληεζε:  

Σωζηό Λάζνο  
Question 14  

Αλ είλαη νη ηηκέο κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο Φ, ηόηε ην πνζνζηό ηωλ παξα-

ηεξήζεωλ πνπ ε ηηκή ηνπο είλαη ηνπιάρηζηνλ είλαη ίζν κε . 
Απάληεζε:  

Σωζηό Λάζνο  
Question 15  
Αλ ηνπνζεηήζνπκε ζε αύμνπζα ζεηξά ηηο ηηκέο κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο Φ, ηόηε ην κέγεζνο ηνπ 
δείγκαηνο ηζνύηαη κε ηελ αζξνηζηηθή ζπρλόηεηα ηεο κεγαιύηεξεο ηηκήο. 
Απάληεζε:  

Σωζηό Λάζνο  
Question 16  

Γηα ηε ζρεηηθή ζπρλόηεηα , ηεο ηηκήο , κηαο κεηαβιεηήο Φ ηζρύεη όηη . 
Απάληεζε:  

Σωζηό Λάζνο  
Question 17  

Γηα ηε ζρεηηθή ζπρλόηεηα , ηεο ηηκήο , κηαο κεηαβιεηήο Φ ηζρύεη όηη . 
Απάληεζε:  

Σωζηό Λάζνο  
Question 18  

Αλ είλαη νη ηηκέο κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο Φ, ηόηε ηζρύεη όηη . 
Απάληεζε:  

Σωζηό Λάζνο  
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Question 19  

Αλ είλαη νη ηηκέο κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο Φ, ηόηε ηζρύεη όηη 

. 
Απάληεζε:  

Σωζηό Λάζνο  
1  

Σν ξαβδόγξακκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γξαθηθή παξάζηαζε πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ κεηαβιεηώλ. 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 20  
Σν δηάγξακκα ζπρλνηήησλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γξαθηθή παξάζηαζε κόλν πνζνηηθώλ κεηαβιεηώλ. 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 21  
Σν θπθιηθό δηάγξακκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηόζν πνηνηηθώλ όζν θαη πνζνηηθώλ κε-

ηαβιεηώλ. 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 22  

Αλ γηα ηελ ηηκή ε ζρεηηθή ζπρλόηεηα είλαη , ηόηε ε αληίζηνηρε γσλία ηνπ ηόμνπ ζην θπθιηθό δηά-

γξακκα είλαη . 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 23  

Αλ ζε έλα θπθιηθό δηάγξακκα ε γσλία ηνπ θπθιηθνύ ηνκέα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή είλαη , ηόηε 

ε ζρεηηθή ζπρλόηεηα είλαη . 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 24  
ην παξαθάησ ειιηπέο ξαβδόγξακκα ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ επί ηνηο εθαηό, ε ζρεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ηηκήο 

Β πνπ ιείπεη είλαη 20%. 

 

 
Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

 

 

 



ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ   ειίδα 4 από 36 

 4  

Question 25  
Σν παξαθάησ ζρήκα είλαη ην πνιύγσλν ζπρλνηήησλ κηαο κεηαβιεηήο Υ. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη 

60. 

 
Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 26  
ην παξαθάησ ειιηπέο ρξνλόγξακκα θαίλεηαη ε εμέιημε ησλ πνζνζηώλ αλεξγίαο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζε 

κηα πόιε. Αλ ην πνζνζηό αλεξγίαο ησλ γπλαηθώλ ην 1990 είλαη ην κηζό ησλ αλδξώλ, ηόηε απηό είλαη 3%. 

 

 
Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 27  
Σν ζεκεηόγξακκα ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη κηθξό. 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 28  
Σν παξαθάησ ζεκεηόγξακκα παξηζηάλεη ηελ θαηαλνκή ηνπ αξηζκνύ ησλ παηδηώλ πνπ έρνπλ νη εξγαδόκελνη 

κηαο κηθξήο επηρείξεζεο. Οη ζπλνιηθνί εξγαδόκελνη είλαη 10. 

 

 

σζηό Λάζνο  

 

Question 29  
ε δύν δηαδνρηθέο θιάζεηο ίζνπ πιάηνπο, νη θεληξηθέο ηηκέο ηνπο δηαθέξνπλ θαηά c. 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  
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Question 30  
’ έλα ηζηόγξακκα ζπρλνηήησλ ην άζξνηζκα όισλ ησλ εκβαδώλ ησλ νξζνγσλίσλ είλαη 100. 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 31  
Γηα λα θαηαζθεπάζνπκε ην πνιύγσλν ζπρλνηήησλ ελώλνπκε κε γξακκέο ηηο επάλσ δεμηά θνξπθέο ησλ νξ-

ζνγσλίσλ ηνπ ηζηνγξάκκαηνο. 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 32  
Γηα λα θαηαζθεπάζνπκε ην πνιύγσλν ησλ αζξνηζηηθώλ ζπρλνηήησλ ελώλνπκε κε γξακκέο ηηο πάλσ δεμηά 

θνξπθέο ησλ νξζνγσλίσλ ηνπ ηζηνγξάκκαηνο. 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 33  
Αλ ην κέγεζνο ελόο δείγκαηνο είλαη 50 θαη ε ζπρλόηεηα ηεο 1

εο
 θιάζεο είλαη 20 ηόηε ε ζρεηηθή ζπρλόηεηα 

ηεο θιάζεο απηήο είλαη 30%. 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 34  

Αλ ην κέγεζνο ελόο δείγκαηνο είλαη 60 θαη ε ζρεηηθή ζπρλόηεηα ηεο 1
εο

 θιάζεο είλαη ηόηε ε ζπρλόηε-

ηα ηεο θιάζεο απηήο είλαη 15. 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 35  

Με βάζε ην πνιύγσλν ζπρλνηήησλ ηνπ ζρήκαηνο πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη 

πνηεο ιάζνο; 

1. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη 50.  

2. Σν εκβαδόλ ηνπ νξζνγσλίνπ ηεο θιάζεο [8,10) είλαη    

     15 

  

Question 36  
Σν ηζηόγξακκα ησλ ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ (%) αλαθέξεηαη ζηελ αμία (ζε επξώ) ησλ εκπνξεπκάησλ ελόο 

θαηαζηήκαηνο. 

 

 

Δίλαη ην δηάγξακκα απηό ζσζηό ή ιάζνο; 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  
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Question 37  

Η κέζε ηηκή ελόο ζπλόινπ παξαηεξήζεσλ, δελ επεξεάδεηαη από ηηο αθξαίεο ηηκέο ηνπ δείγκαηνο. 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 38  
Η δηάκεζνο ελόο ζπλόινπ παξαηεξήζεσλ, αληηζηνηρεί πάληνηε ζε θάπνηα  

από ηηο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο. 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 39  
Η δηάκεζνο ελόο ζπλόινπ παξαηεξήζεσλ, δελ επεξεάδεηαη από ηηο αθξαίεο παξαηεξήζεηο ηνπ δείγκαηνο. 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 4`  
Η κέζε ηηκή δελ είλαη κέηξν δηαζπνξάο. 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 41  
Η κέζε ηηκή δελ ππνινγίδεηαη γηα πνηνηηθά δεδνκέλα. 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 42  

Όηαλ ζηηο ηηκέο ελόο ζπλόινπ δεδνκέλσλ, δίλεηαη  

δηαθνξεηηθή βαξύηεηα, εθθξαζκέλε από ηνπο ζπληειεζηέο 

βαξύηεηαο αληίζηνηρα , ηόηε ν ζηαζκηθόο κέζνο δίλεηαη  

από ηνλ ηύπν:  

 

 

 
Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 43  
Αλ νη παξαηεξήζεηο εθθξάδνληαη ζε κέηξα ηόηε θαη ε Γηαθύκαλζε (ή Γηαζπνξά) εθθξάδεηαη ζε κέηξα ζην 

ηεηξάγσλν 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 44 
Σν εύξνο ή θύκαλζε R ελόο δείγκαηνο λ παξαηεξήζεσλ νξίδεηαη σο ε δηαθνξά ηεο ειάρηζηεο από ηε κέγη-

ζηε παξαηήξεζε. 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 45  
Σν εύξνο ή θύκαλζε R ελόο δείγκαηνο λ παξαηεξήζεσλ νξίδεηαη σο άζξνηζκα ηεο κεγαιύηεξεο θαη ηεο ε-

ιάρηζηεο παξαηήξεζεο. 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  
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Question 46  

Η Γηαθύκαλζε ή Γηαζπνξά είλαη ν κέζνο όξνο ησλ ηεηξαγώλσλ ησλ απνθιίζεσλ ησλ παξαηεξήζεσλ, 

κηαο κεηαβιεηήο Υ από ηε κέζε ηηκή ηνπο . 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 47  
Αλ νη παξαηεξήζεηο εθθξάδνληαη ζε κέηξα ηόηε θαη ε Γηαθύκαλζε ή Γηαζπνξά εθθξάδεηαη ζε κέηξα. 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 48 
Σν πνζνζηό ησλ παξαηεξήζεσλ κηαο θαλνληθήο ή πεξίπνπ θαλνληθήο θαηαλνκήο ζην δηάζηεκα 

είλαη 95% 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 49  
Σν πνζνζηό ησλ παξαηεξήζεσλ κηαο θαλνληθήο ή πεξίπνπ θαλνληθήο θαηαλνκήο ζην δηάζηεκα 

είλαη 95% 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 50  
Σν πνζνζηό ησλ παξαηεξήζεσλ κηαο θαλνληθήο ή πεξίπνπ θαλνληθήο θαηαλνκήο ζην δηάζηεκα 

είλαη 95%. 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 51  
Ο ζπληειεζηήο κεηαβνιήο ελόο δείγκαηνο ηηκώλ εμαξηάηαη από ηηο κνλάδεο κέηξεζεο ησλ ηηκώλ. 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 52  

Αλ γηα ην ζπληειεζηή κεηαβνιήο ελόο δείγκαηνο ηηκώλ ηζρύεη , ηόηε ην δείγκα είλαη 

νκνηνγελέο. 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 53  

Αλ δπν δείγκαηα ηηκώλ Α θαη Β κηαο κεηαβιεηήο έρνπλ ζπληειεζηέο κεηαβνιήο θαη αληίζηνη-

ρα θαη , ηόηε κεγαιύηεξε νκνηνγέλεηα έρνπλ νη ηηκέο ηνπ δείγκαηνο Α. 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  

Question 54  

Αλ έλα δείγκα ηηκώλ κηαο κεηαβιεηήο Υ έρεη κέζε ηηκή αξλεηηθή ( ) θαη ηππηθή απόθιηζε , 

ηόηε ν ζπληειεζηήο κεηαβνιήο ηνπ δείγκαηνο είλαη αξλεηηθόο αξηζκόο. 

Απάληεζε:  

σζηό Λάζνο  
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Ερωηήζεις ανηιζηοίτιζης - Θέμα Α 

Question 1  

Έζηω είλαη νη ηηκέο κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο Φ, ωο πξνο ηελ νπνία εμε-
ηάζακε έλα δείγκα κεγέζνπο λ . Να αληηζηνηρίζεηε θάζε έθθξαζε ηεο ζηήιεο Α κε ην ζύκβνιν πνπ 
ηελ παξηζηάλεη ζηε ζηήιε Β. 

Σηήλη Α Σηήλη Β 

1. Τν πιήζνο ηωλ παξαηε-

ξήζεωλ πνπ έρνπλ ηηκή ην 

πνιύ  

2. Τν πνζνζηό ηωλ παξαηε-
ξήζεωλ πνπ έρνπλ ηηκή ηνπ-

ιάρηζηνλ  

3. Τν πνζνζηό ηωλ παξαηε-

ξήζεωλ πνπ έρνπλ ηηκή  

α.   

β.   

γ.   

δ.   

ε.  

 

1.    

2.    

3.    

 
Question 2  

Έζηω νη ηηκέο κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο Φ, ελόο δείγκαηνο κεγέζνπο v. Να 
αληηζηνηρίζεηε θάζε ζηνηρείν ηεο ζηήιεο Α κε έλα κόλν ζηνηρείν, κε ην νπνίν ηζνύηαη, ηεο ζηήιεο Β. 

Σηήλη A Σηήλη Β 

1.  

2.  

3.  

α.  

β.   

γ.   

δ.   

ε.  

 

 

 

 

 

 

1.    

2.    

3.    
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Τηκέο 

 

Σπρλόηεηα 

 
-1 3 

0 5 

1 4 

2 8 

Σύλνιν  

 

 Question 3  

Σηνλ δηπιαλό πίλαθα δίλνληαη νη ηηκέο κηαο κεηαβιεηήο θαη νη αληίζηνη-
ρεο ζπρλόηεηέο ηνπο. Να αληηζηνηρίζεηε θάζε ζηνηρείν ηεο ζηήιεο Α κε 
ηνλ αξηζκό πνπ ηζνύηαη ζηε ζηήιε Β. 

 

 

 

Σηήλη Α Σηήλη Β 

1.  

2. Μέγεζνο δείγκαηνο λ 

3. Πιήζνο ηηκώλ ηεο κεηαβιεηήο θ 

α. 4  

β. 3  

γ. 8  

δ. 1  

ε. 20 

 

Question 4  
Να αληηζηνηρίζεηε ηα είδε ησλ γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ ηεο ζηήιεο Α κε ην αληίζηνηρν είδνο κεηαβιεηώλ 

από ηε ζηήιε Β. 

ηήλη Α ηήλη Β 

1. Ραβδόγξακκα 

2. Γηάγξακκα ζπρλνηήησλ 

3. Κπθιηθό δηάγξακκα 

α. Πνζνηηθέο  

β. Πνηνηηθέο  

γ. Πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο 

Question 5 

Να αληηζηνηρίζεηε ηηο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο ηεο ζηήιεο Α κε ηελ αληίζηνηρε γσλία ηνπ θπθιηθνύ δηα-

γξάκκαηνο από ηε ζηήιε Β. 

ηήλη Α 

 

ηήλη Β 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

α.  

β.   

γ.   

δ.  

 
 
 
 

1.    

2.    

3.    

 

1.    

2.    

3.    

 

1.    

2.    

3.    

4.    
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Question 6  
Γίλεηαη ην παξαθάησ δηάγξακκα ζπρλνηήησλ κηαο κεηαβιεηήο Υ. 

 

Να αληηζηνηρίζεηε ηηο ηηκέο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο αληίζηνηρεο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο επί ηνηο εθαηό ηεο 

ζηήιεο Β. 

ηήλη Α 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

ηήλη Β 

 

 

α  

β  

γ  

δ  

 

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.   
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Question 7  
Να αληηζηνηρίζεηε ζε θαζέλα από ηα γξάκκαηα α, β ηεο ζηήιεο Α έλαλ αξηζκό από ην 1 έσο ην 5 ώζηε ζην 

εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ πξώηε ζηήιε λα ηαηξηάδεη ε θαηάιιειε ηηκή ηεο δεύηεξεο ζηή-

ιεο. 

ηήλη Α ηήλη B 

α. Σν εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ πνπ πεξηθιείεηαη 

κεηαμύ ηνπ πνιπγώλνπ ησλ ζπρλνηήησλ θαη 

ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα είλαη ίζν κε  

1. 100  

β. Σν εκβαδόλ ηνπ ρσξίνπ πνπ πεξηθιείεηαη 

κεηαμύ ηνπ πνιπγώλνπ ησλ ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ (%) θαη 

ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα είλαη ίζν κε  

2. 1  

 3.  

 4.  

 5. 100%  

α.    

β.    

Question 8  
Οη 34 παξαηεξήζεηο ελόο δείγκαηνο νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο θιάζεηο ίζνπ πιάηνπο. Αλ νη αζξνηζηηθέο ζπ-

ρλόηεηεο ησλ ηηκώλ είλαη αληίζηνηρα, ηόηε ζε θαζέλα από ηα γξάκκαηα α, 

β, γ, ηεο ζηήιεο Α λα αληηζηνηρίζεηε έλαλ αξηζκό από ηε ζηήιε Β ώζηε ζε θάζε ζπρλόηεηα λα αληηζηνηρεί ε 

θαηάιιειε ηηκή. 

ηήιε Α  ηήιε B  

α. ε ζπρλόηεηα είλαη ίζε κε  1. 8  

β. ε ζπρλόηεηα είλαη ίζε κε  2. 28  

γ. ε ζπρλόηεηα είλαη ίζε κε  3. 14  

   4. 12  

   5. 54  

α.    

β.    

γ.    

 

Question 9  

ε θάζε ζύλνιν παξαηεξήζεσλ ηεο ηήιεο Α, λα αληηζηνηρίζεηε ηε κέζε ηηκή ηνπ, , ζηε ηήιε Β. 

ηήλη Α (ζύνολο παπαηηπήζεων) ηήλη Β (ανηίζηοιση μέζη ηιμή ) 

Α.   

Β.   

Γ.   

Γ.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
 

Α.    

Β.    

Γ.    

Γ.    
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Question 10  
ε θάζε ζύλνιν παξαηεξήζεσλ ηεο ηήιεο Α, λα αληηζηνηρίζεηε ηε δηάκεζό ηνπ δ, ζηε ηήιε Β. 

ηήλη Α (ζύνολο παπαηηπήζεων)  

Α.  

Β.  

Γ.  

Γ.  

 

ηήλη Β 

(ανηίζηοιση διάμεζορ δ) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Α.    

Β.    

Γ.    

Γ.    
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Question 11  

ην θάζε άζξνηζκα ηεο ζηήιεο Α, λα αληηζηνηρίζεηε ην αλάινγν ζύκβνιν , ηεο ζηήιεο Β. 

ηήλη Α 

Α.  

Β.  

Γ.  

Γ.  

Δ.  

Σ.  

 

ηήλη Β 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

Α.    

Β.    

Γ.    

Γ.    

Δ.    

Σ.    
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Question 12  

ην θάζε ζύκβνιν ηεο ηήιεο Α, λα αληηζηνηρίζεηε ην άζξνηζκα πνπ εθθξάδεη, ζηε ηήιε Β. 

ηήλη Α 

Α.  

Β.  

Γ.  

Γ.  

Δ.  

 

ηήλη Β 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

Α.    

Β.    

Γ.    

Γ.    

Δ.   
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Question 13  
Αληηζηνηρίζηε θάζε πνζνζηό ησλ παξαηεξήζεσλ κηαο θαλνληθήο ή πεξίπνπ θαλνληθήο θαηαλνκήο ηεο ζηή-

ιεο Α κε ην δηάζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζηε ζηήιε Β. 

ΣΗΛΗ Α 

ΠΟΟΣΟ  

ΣΗΛΗ Β 

ΓΙΑΣΗΜΑ  

Α. 68%  1.  

Β. 95%  2.  

Γ. 99,7%  3.  

Γ. 2,35%  4.  

Δ. 34%  5.  

Question 14  
Αληηζηνηρίζηε θάζε κέηξν πνπ βξίζθεηαη ζηε ζηήιε Α κε ηελ αληίζηνηρε παξάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ζηε 

ζηήιε Β 

ΣΗΛΗ Α 

ΜΔΣΡΟ 

ΣΗΛΗ Β 

ΠΑΡΑΣΑΗ 

Α. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ  1.  

Β. ΣΤΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΗ 2. (Μέγηζηε παξαηήξεζε)–(Διάρηζηε παξαηήξεζε) 

Γ. ΔΤΡΟ R 
3.  

Α.    

Β.    

Γ.    

Question 15  
Αληηζηνηρίζηε θάζε κέηξν πνπ βξίζθεηαη ζηε ζηήιε Α κε ηελ αληίζηνηρε παξάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ζηε 

ζηήιε Β 

ΣΗΛΗ Α ΣΗΛΗ Β 

Έζησ λ-παξαηεξήζεηο κε κέζε ηηκή θαη ηππηθή α-

πόθιηζε . Αλ είλαη νη παξαηεξήζεηο πνπ πξνθύ-

πηνπλ αλ πξνζζέζνπκε ζε θαζεκία από ηηο κηα ζηαζε-

ξά ηόηε ε κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή απόθιηζε είλαη: 

Α)  

Έζησ λ-παξαηεξήζεηο κε κέζε ηηκή θαη ηππηθή α-

πόθιηζε . Αλ είλαη νη παξαηεξήζεηο πνπ πξνθύ-

πηνπλ αλ πνιιαπιαζηάζνπκε ηηο επί κηα ζηαζεξά 

ηόηε ε κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή απόθιηζε είλαη: 

Β) θαη  

Έζησ λ -παξαηεξήζεηο κε αληίζηνηρεο ζπρλόηεηεο 

θαη ηόηε ε ηππηθή από-

θιηζε s δίλεηαη από ηνλ ηύπν: 

Γ) θαη . 

1.    

2.    

3.    

 

A.    

B.    

Γ.    

Γ.    

Δ.    
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Question 16  

Να αληηζηνηρίζεηε ην ζπληειεζηή κεηαβνιήο ελόο δείγκαηνο ηεο ζηήιεο Α κε ην ζσζηό ραξαθηεξηζκό 

ηνπ δείγκαηνο ηεο ζηήιεο Β. 

ηήλη Α  

α.  

β.  

γ.  

 

ηήλη Β 

1. Σν δείγκα είλαη νκνηνγελέο. 

2. Σν δείγκα δελ είλαη νκνηνγελέο. 

 

 

α.    

β.    

γ.    

Question 17  

Αλ θαη νη ζπληειεζηέο κεηαβνιήο δπν δεηγκάησλ Α θαη Β αληίζηνηρα, ηόηε λα αληηζηνηρίζεηε 

θάζε ζηνηρείν ηεο ζηήιεο Α κε ην αληίζηνηρό ηνπ από ηε ζηήιε Β.  

ηήλη Α  

α. θαη 

 

β. θαη 

 

γ. θαη 

 

 

ηήλη Β 

1. Σν δείγκα Α έρεη κεγαιύηεξε νκνηνγέλεηα 

από ην Β. 

2. Σν δείγκα Α έρεη κηθξόηεξε νκνηνγέλεηα 

από ην Β. 

3. Σα δείγκαηα Α θαη Β έρνπλ ηελ ίδηα νκνην-

γέλεηα. 

 

α.    

β.    

γ.    
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Question 18  
Να αληηζηνηρίζεηε ζε θάζε δεύγνο κέζεο ηηκήο θαη ηππηθήο απόθιηζεο ηεο ζηήιεο Α, ην ζπληειεζηή κεηα-

βνιήο ηεο ζηήιεο Β. 

ηήλη Α  

α. θαη  

β. θαη  

γ. θαη  

 

ηήλη Β 

1. 5% 

2. 20% 

3. 50% 

 

α.    

β.    

γ.    

Δπωηήζειρ ζςμπλήπωζηρ κενού - Θέμα Α 

Question 1  

Σα ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηα νπνία εμεηάδνπκε έλαλ πιεζπζκό ιέγνληαη  

Question 2  

Η εθθξάδεη ην πνζνζηό ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ είλαη κη-

θξόηεξεο ή ίζεο ηεο ηηκήο . 

Question 3  

Αλ , νη ηηκέο κηαο κεηαβιεηήο Υ θαη νη ζπρλόηεηέο ηνπο, ηόηε ην ζύλνιν ησλ δεπ-

γώλ ιέκε όηη απνηειεί ηελ  

Question 4 

Σν ξαβδόγξακκα ζπρλνηήησλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γξαθηθή παξάζηαζε κόλν κεηαβιε-

ηώλ. 

Question 5  

Σν δηάγξακκα ζπρλνηήησλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γξαθηθή παξάζηαζε κόλν κεηαβιε-

ηώλ. 

Question 6  

Σν θπθιηθό δηάγξακκα ζπρλνηήησλ ή ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γξαθηθή παξάζηαζε 

ηόζν ησλ κεηαβιεηώλ όζν θαη ησλ κε-

ηαβιεηώλ, όηαλ νη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο είλαη ζρεηηθά ιίγεο. 

Question 7  

Αλ νη αζξνηζηηθέο ζπρλόηεηεο ηεο πξώηεο θαη ηεο δεύηεξεο θιάζεο είλαη αληίζηνηρα θαη 

ηόηε ε ζπρλόηεηα ηεο θιάζεο ηζνύηαη κε 15. 
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Question 8  

'έλα ηζηόγξακκα ζπρλνηήησλ ε ζπρλόηεηα κηαο θιάζεο ηζνύηαη κε 

πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θιάζε απηή. 

Question 9  

Η δηάκεζνο δ, ζε έλα ζύλνιν παξαηεξήζεσλ πεξηηηνύ πιήζνπο λ, νξίδεηαη σο, ε παξαηήξεζε, 

αθνύ πξνεγνπκέλσο απηέο έρνπλ ζε ζεηξά. 

Question 10  

H δηάκεζνο δ, ζε έλα ζύλνιν παξαηεξήζεσλ άξηηνπ πιήζνπο λ, 

νξίδεηαη σο, ην ησλ δύν παξαηεξήζεσλ, αθνύ πξνεγνπκέλσο απηέο 

έρνπλ ζε ζεηξά. 

Question 11  

Μέηξα ζέζεο κηαο θαηαλνκήο, νξίδνπκε εθείλα ηα αξηζκεηηθά , ηα πνία πξνζδηνξίδνπλ ηε 

ηνπ ησλ ζηνλ νξηδόληην άμνλα . 

Question 12  

Η δηάκεζνο δ ελόο ζπλόινπ παξαηεξήζεσλ, ηνπνζεηεκέλσλ κε  

ζεηξά ηάμεο κεγέζνπο, είλαη ε ηηκή γηα ηελ νπνία ην πνιύ ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη 

από απηήλ θαη ην πνιύ ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη από ηελ 

ηηκή απηήλ. 

Question 13  

Η κέζε ηηκή κηαο θαλνληθήο ή πεξίπνπ θαλνληθήο θαηαλνκήο είλαη 12 θαη ε ηππηθή απόθιηζε είλαη 2. 

 

Να ζπκπιεξώζεηε ηα πνζνζηά ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα δηαζηήκαηα. 

Πνζνζηό παξαηεξ.ζην δηάζηεκα (10,14)=   

Πνζνζηό παξαηεξ.ζην δηάζηεκα (8,16)=   

Πνζνζηό παξαηεξ.ζην δηάζηεκα (6,18)=   

Πνζνζηό παξαηεξ. κηθξόηεξν ηνπ 12=   

Πνζνζηό παξαηεξ.ζην δηάζηεκα (6,12)=   

Πνζνζηό παξαηεξ.ζην δηάζηεκα (12,16)=   

Πνζνζηό παξαηεξ. κεγαιύηεξν ηνπ 14=   

Question 14  

Αλ έρνπκε δπν δείγκαηα ηηκώλ Α θαη Β, ηόηε νκνηνγέλεηα έρεη ην δείγκα πνπ έρεη ην κη-

θξόηεξν ζπληειεζηή κεηαβνιήο. 

Question 15  

Έλα δείγκα ηηκώλ νλνκάδεηαη νκνηνγελέο αλ ν ζπληειεζηήο κεηαβνιήο ηνπ δελ μεπεξλά ην % 
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Δπωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ - Θέμα Α 

Question 1  

Δμεηάζακε έλα δείγκα από ηνπο καζεηέο ελόο Λπθείνπ σο πξνο θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά. Πνηα από ηηο πα-

ξαθάησ κεηαβιεηέο είλαη πνζνηηθή ζπλερήο; 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 Α. Σν ρξώκα ησλ καηηώλ   

 Β. Σν βάξνο ηνπο   

 Γ. Ο αξηζκόο ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο   

 Γ. Ο βαζκόο ηεηξακήλνπ ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ   

Question 2  

Καηαλνκή ζπρλνηήησλ ιέγεηαη ην ζύλνιν ησλ δεπγώλ: 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 Α.   

 Β.   

 Γ.   

 Γ.   

Question 3  

Αλ είλαη νη ηηκέο κηαο κεηαβιεηήο Υ ζ’ έλα δείγκα κεγέζνπο λ θαη νη αληί-

ζηνηρεο ζπρλόηεηεο, ηόηε ηζρύεη: 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 Α.   

 Β.   

 
Γ.  

 

 Γ.   

Question 4  

Αλ είλαη νη ηηκέο κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο Υ ζ’ έλα δείγκα κεγέζνπο λ θαη 

, νη ζρεηηθέο θαη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηέο ηνπο, ηόηε ηζρύεη: 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 Α.   

 Β.   

 Γ.   

 Γ.   

Question 5  

Αλ ππάξρνπλ θ ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο ζ’ έλα δείγκα κεγέζνπο λ θαη θάζε ηηκή έρεη ζπρλόηεηα ίζε κε 1, ηόηε: 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 Α.   

 Β.   

 Γ.   

 Γ.   
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Question 6  

Αλ , είλαη νη ηηκέο κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο, ζ’ έλα δείγκα κεγέζνπο λ θαη , 

, νη ζπρλόηεηέο ηνπο (απόιπηεο, ζρεηηθέο, αζξνηζηηθέο, αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο, αληίζηνηρα), λα βξεί-

ηε πνηα από ηηο παξαθάησ ηζόηεηεο είλαη ιαλζαζκέλε. 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 Α.   

 
Β.  

 

 Γ.   

 Γ.   

Question 7  

Αλ , είλαη νη ηηκέο κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο Υ, ηόηε ην πιήζνο ησλ παξαηεξή-

ζεσλ πνπ έρνπλ ηηκή ηνπιάρηζηνλ είλαη: 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 Α.   

 Β.   

 Γ.   

 Γ.   

Question 8 

ην παξαθάησ ζρήκα έρνπκε ην ξαβδόγξακκα ζπρλνηήησλ κηαο κεηαβιεηήο. 

 

 
 

Question 9  

ε έλα δείγκα αγλώζηνπ κεγέζνπο , ε ηηκή έρεη ζπρλόηεηα θαη ε γσλία ηνπ αληίζηνηρνπ θπ-

θιηθνύ ηνκέα ζην θπθιηθό δηάγξακκα είλαη . Σόηε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη: 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 α) 45   

 β) 40   

 γ) 360   

 δ) 50   

 

Η ζρεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ηη-

κήο Γ είλαη: 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 α)   

 β)   

 γ)   

 δ)   

 



ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ   ειίδα 21 από 36 

 21  

Question 10 Σν παξαθάησ ζρήκα παξηζηάλεη ην πνιύγσλν ζπρλνηήησλ κηαο κεηαβιεηήο. Σόηε γηα ηηο ζρε-

ηηθέο ζπρλόηεηεο θαη ησλ ηηκώλ 2 θαη 3 αληίζηνηρα ηζρύεη: 

 
Question 11  

Σν παξαθάησ ρξνλόγξακκα δείρλεη ηα πνζνζηά ησλ καζεηώλ (αγόξηα θαη θνξίηζηα) ελόο ζρνιείνπ, πνπ α-

ξίζηεπζαλ ζηα Μαζεκαηηθά. Η κεγαιύηεξε δηαθνξά ζηα πνζνζηά αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ παξνπζηάδεηαη ηε 

ρξνληά:  

 
Question 12  

Σν παξαθάησ ζρήκα είλαη έλα ειιηπέο δηάγξακκα ζπρλνηήησλ κηαο κεηαβιεηήο Υ πνπ παίξλεη ηηο ηηκέο 1, 

2, 3, 4 θαη 5. Αλ ε ζρεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ηηκήο είλαη , ηόηε ε ζπρλόηεηα ηεο ηηκήο 

είλαη: 

 

 
Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 α)   

 β)   

 γ)   

 δ)   

 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 α)   

 β)   

 γ)   

 δ)   

 

 α)   

 β)   

 γ)   

 δ)   

 



ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ   ειίδα 22 από 36 

 22  

Question 13  

Σν παξαθάησ ζεκεηόγξακκα παξνπζηάδεη ηηο ώξεο ηελ εβδνκάδα πνπ αθνύλε κνπζηθή 10 παηδηά κηαο ηάμεο 

ελόο Γπκλαζίνπ. Η γσλία ζην θπθιηθό δηάγξακκα ηνπ θπθιηθνύ ηνκέα πνπ αληηζηνηρεί ζηα παηδηά πνπ α-

θνύλε 3 ώξεο κνπζηθή ηελ εβδνκάδα είλαη:  

 
Question 14  

Αλ νη παξαηεξήζεηο ελόο δείγκαηνο κεγέζνπο είλαη νκαδνπνηεκέλεο ζε θ θιάζεηο ίζνπ πιάηνπο ηόηε ε 

ζπρλόηεηα κηαο από απηέο ηηο θιάζεηο θαη ε αληίζηνηρε ζρεηηθή ζπρλόηεηα ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε: 

 

A. , 

 

B. , 

 

Γ. , 

 

Γ. , 

 

Δ. . 

Question 15  

Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο γηα ην παξαθάησ ηζηόγξακκα αζξνηζηηθώλ ζπρλνηήησλ είλαη: 

 

 
Question 16  

Σν ηζηόγξακκα ησλ αζξνηζηηθώλ ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ ζην ζρήκα αλαθέξεηαη ζηε βαζκνινγία 25 καζεηώλ 

ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθώλ. Σν πιήζνο ησλ καζεηώλ πνπ έρνπλ βαζκό κηθξόηεξν από 14 είλαη: 

 

 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 α)   

 β)   

 γ)   

 δ)   

 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 A.   

 B.   

 Γ.   

 Γ.   

 Δ.   

 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 Α. 20   

 Β. 23   

 Γ. 25   

 Γ. 45   

 Δ. 60   

 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 Α. 5   

 Β. 10   

 Γ. 15   

 Γ. 18   

 Δ. 20   
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Question 17  

Σν ηζηόγξακκα ησλ αζξνηζηηθώλ ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ ζην ζρήκα αλαθέξεηαη ζηε βαζκνινγία 25 καζεηώλ 

ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθώλ. Σν πιήζνο ησλ καζεηώλ πνπ έρνπλ βαζκό κεγαιύηεξν ή ίζν κε 14 είλαη: 

 

 
Question 18  

ην παξαθάησ ηζηόγξακκα ζπρλνηήησλ δίλνληαη νη ειηθίεο 140 αηόκσλ πνπ εξγάδνληαη ζ' έλα ππνπξγείν. 

Σα δεδνκέλα είλαη νκαδνπνηεκέλα ζε ηέζζεξηο θιάζεηο ίζνπ πιάηνπο. Σν νξζνγώλην ηεο θιάζεο 

δελ είλαη ζπκπιεξσκέλν. Σν νξζνγώλην ηεο θιάζεο έρεη ύςνο: 

 

 
Question 19 

Γίλνληαη νκαδνπνηεκέλα ζε ηέζζεξηο θιάζεηο ηα δεδνκέλα ηνπ παξαθάησ πίλαθα. 

Κιάζεηο  πρλόηεηεο  

[0,5)  3  

[5,10)  5  

[10,15)  8  

[15,20)  4  

ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο λα επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 

  Α  Β  Γ  Γ  

1.  Σν πιάηνο ηεο θάζε θιάζεο είλαη:  4  5  2  20  

2.  Σν θέληξν ηεο θιάζεο [15,20) είλαη:  15  16  17,5  20  

3.  Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη:  8  12  16  20  

4.  Η ζρεηηθή ζπρλόηεηα ηεο θιάζεο [10,15) είλαη:  0,4  8  5  
 

1.    

2.    

3.    

4.    

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 Α. 3   

 Β. 7   

 Γ. 10   

 Γ. 15   

 Δ. 18   

 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 Α. 44   

 Β. 42   

 Γ. 40   

 Γ. 38   

 Δ. 36   
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Question 20  

Οη σξηαίεο απνπζίεο ησλ καζεηώλ κηαο ηάμεο ζην α΄ ηεηξάκελν θαίλνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα. 

Σν πιήζνο ησλ καζεηώλ πνπ έρνπλ: 

1. ηνπιάρηζηνλ 20 σξηαίεο απνπζίεο είλαη: 

A. 20 B. 24 Γ. 25 Γ. 28 Δ. 30 

 

 

2. ιηγόηεξεο από 40 σξηαίεο απνπζίεο: 

A. 16 B. 28 Γ. 44 Γ. 50 Δ. 52 

1.    

2.    

 

Question 21  

Σν παξαθάησ ηζηόγξακκα ζπρλνηήησλ αλαθέξεηαη ζην ύςνο ησλ καζεηώλ κηαο ηάμεο ηνπ Λπθείνπ. 

ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο λα επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε. 

1. Σν πιήζνο ησλ καζεηώλ κε ύςνο από 180 έσο 190cm 

είλαη 

Α. 8 Β. 4 Γ. 6 Γ. 7 Δ. 8 

2. Σν πιήζνο ησλ καζεηώλ ηεο ηάμεο απηήο είλαη: 

Α. 30 Β. 40 Γ. 45 Γ. 50 Δ. 55 

1.    

2.    

 

 

 

 

 

Question 22  

Από ηηο παξαθάησ θαηαλνκέο ζπρλνηήησλ απηή πνπ πξνζεγγίδεη θαιύηεξα ηελ νκνηόκνξθε θαηαλνκή είλαη 

ε 

 

 
Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 Α. ε (1)   

 Β. ε (2)   

 Γ. ε (3)   

 Γ. ε (4)   

Question 23  

ε έλα ζύλνιν παξαηεξήζεσλ πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ: 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 Α. δε κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε, ηε κέζε ηηκή   

 Β. δε κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε, ηε δηάκεζν   

 Γ. δε κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε, νύηε ηε κέζε ηηκή νύηε θαη ηε δηάκεζν   

 Γ. κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε θαη ηε κέζε ηηκή θαη ηε δηάκεζν.   

 

Ωξηαίεο απνπζίεο  Μαζεηέο  

 
8  

 
20  

 
16  

 
6  

 
2  
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Question 24  

ε έλα ζύλνιν παξαηεξήζεσλ, από ηηο αθξαίεο ηηκέο: 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 A. επεξεάδεηαη κόλν ε δηάκεζνο,   

 Β. επεξεάδεηαη θαη ε δηάκεζνο θαη ε κέζε ηηκή   

 Γ. επεξεάδεηαη κόλν ε κέζε ηηκή   

 Γ. δελ επεξεάδεηαη νύηε ε κέζε ηηκή νύηε ε δηάκεζνο.   

Question 25  

ε έλα ζύλνιν παξαηεξήζεσλ κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο, κε άξηην πιήζνο παξαηεξήζεσλ, ε δηάκεζνο δ: 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 Α . πάληα είλαη κία από ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ δείγκαηνο   

 Β. πνηέ δελ είλαη κία από ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ δείγκαηνο   

 Γ. ίζσο λα είλαη κία από απηέο ζε θάπνηα πεξίπησζε   

 Γ. ηίπνηα από ηα πξνεγνύκελα δελ ηζρύεη.   

Question 26  

Αλ , είλαη ε κέζε ηηκή ησλ παξαηεξήζεσλ κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο , ηόηε ε κέζε 

ηηκή ησλ παξαηεξήζεσλ:  

, , ..., είλαη: 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 Α.   

 
Β .  

 

 Γ .   

 Γ .   

Question 27  

Αλ , είλαη νη παξαηεξήζεηο κηαο κεηαβιεηήο , ηόηε ην ζύκβνιν: , είλαη ίζν 

κε: 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 
Α.  

 

 Β.   

 Γ.   

 Γ.   

Question 28  

Αλ ε θακπύιε ζπρλνηήησλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό πνπ εμεηάδνπκε είλαη θαλνληθή ή πεξίπνπ θαλνληθή ηόηε 

ην εύξνο ηζνύηαη πεξίπνπ κε 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 Α. 2 ηππηθέο απνθιίζεηο   

 Β. 3 ηππηθέο απνθιίζεηο   

 Γ. 4 ηππηθέο απνθιίζεηο   

 Γ. 5 ηππηθέο απνθιίζεηο   

 Δ. 6 ηππηθέο απνθιίζεηο   
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Question 29  

Αλ ε θακπύιε ζπρλνηήησλ γηα ην ραξαθηεξηζηηθό πνπ εμεηάδνπκε είλαη θαλνληθή ή πεξίπνπ θαλνληθή ηόηε 

ην 68% πεξίπνπ ησλ παξαηεξήζεσλ βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 Α.   

 Β.   

 Γ.   

 Γ.   

 Δ.   

Question 30  

Η κέζε ηηκή κηαο θαλνληθήο ή πεξίπνπ θαλνληθήο θαηαλνκήο είλαη 20 θαη ε ηππηθή απόθιηζε είλαη 3. Σν 

πνζνζηό ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ είλαη κεηαμύ 14 θαη 26 είλαη πεξίπνπ 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 Α. 34%   

 Β. 47,5%   

 Γ. 68%   

 Γ. 95%   

 Δ. 99,7%   

Question 31  

Η Γηαζπνξά ησλ παξαηεξήζεσλ ηζνύηαη κε 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 Α.  
 

 
Β.  

 

 Γ.  
 

 Γ.   

Question 32  

Έλα δείγκα ηηκώλ έρεη κέζε ηηκή θαη ηππηθή απόθιηζε . Ο ζπληειεζηήο κεηαβνιήο εί-

λαη: 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 α.   

 β.   

 γ.   

Question 33  

Έλα δείγκα ηηκώλ έρεη κέζε ηηκή θαη ζπληειεζηή κεηαβνιήο . Η δηαζπνξά ησλ 

ηηκώλ ηνπ δείγκαηνο είλαη: 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 

 

 

 

 α.   

 β.   

 γ.   

 δ.   
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Question 34  

Έλα εμάγσλν έρεη πεξίκεηξν 36 εθ. Αλ ηα κήθε ησλ πιεπξώλ ηνπ έρνπλ δηαζπνξά  

η.εθ., ηόηε ν ζπληειεζηήο κεηαβνιήο ησλ πιεπξώλ ηνπ είλαη: 

Δπηινγή κίαο απάληεζεο.  

 α.   

 β.   

 γ.   

Δπωηήζειρ θεωπίαρ - Θέμα Α 

 ΔΡΩΣΗΗ 1 

Ση είλαη ε ηαηηζηηθή;  

 ΔΡΩΣΗΗ 2 

Ση ιέγεηαη πιεζπζκόο θαη ηη άηνκα ή κνλάδεο;  

 ΔΡΩΣΗΗ 3 

Ση ιέγεηαη κεηαβιεηή θαη ηη είλαη νη ηηκέο ηεο;  

 ΔΡΩΣΗΗ 4 

Πνηεο κεηαβιεηέο ιέγνληαη: 

α) Πνηνηηθέο ή θαηεγνξηθέο 

β) Πνζνηηθέο 

γ) Γηαθξηηέο  

δ) πλερείο;  

 ΔΡΩΣΗΗ 5 

Ση ιέγεηαη απνγξαθή θαη ηη δεηγκαηνιεςία;  

 ΔΡΩΣΗΗ 6 

Ση ιέγεηαη δείγκα; Πόηε έλα δείγκα ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθό;  

 ΔΡΩΣΗΗ 7 

Ση είλαη νη ζηαηηζηηθνί πίλαθεο θαη ζε πνηνπο δηαθξίλνληαη;  

 ΔΡΩΣΗΗ 8 

Έζησ νη ηηκέο κηαο κεηαβιεηήο Υ, πνπ αθνξά ηα άηνκα ελόο δείγκαηνο κεγέζνπο λ, 

. 

 

α) Ση ιέγεηαη (απόιπηε) ζπρλόηεηα ηεο ηηκήο , ; 

β) Ση ιέγεηαη ζρεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ηηκήο , ;  
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 ΔΡΩΣΗΗ 9 

Έζησ νη ηηκέο κηαο κεηαβιεηήο Υ, πνπ αθνξά ηα άηνκα ελόο δείγκαηνο κεγέζνπο λ, 

. Αλ ε ζρεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ηηκήο , λα δείμεηε όηη: 

 

α)  

 

β)  

 ΔΡΩΣΗΗ 10 

Αλ ε κεηαβιεηή Υ είλαη πνζνηηθή, ηη εθθξάδνπλ: 

α) νη αζξνηζηηθέο ζπρλόηεηεο  

β) νη αζξνηζηηθέο ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο ;  

 ΔΡΩΣΗΗ 11 

Ση ιέγεηαη: 

α) θαηαλνκή ζπρλνηήησλ  

β) θαηαλνκή ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ;  

 ΔΡΩΣΗΗ 12 

Από ηη πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη έλα ζηαηηζηηθό δηάγξακκα.  

 ΔΡΩΣΗΗ 13 

Ση είλαη ην ξαβδόγξακκα θαη πόηε ην ρξεζηκνπνηνύκε.  

 ΔΡΩΣΗΗ 14 

Ση είλαη δηάγξακκα ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ θαη πόηε ην ρξεζηκνπνηνύκε.  

 ΔΡΩΣΗΗ 15 

Ση ιέγεηαη πνιύγσλν ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ.  

 ΔΡΩΣΗΗ 16 

Ση είλαη θπθιηθό δηάγξακκα θαη πόηε ην ρξεζηκνπνηνύκε.  

 ΔΡΩΣΗΗ 17 

Ση είλαη ζεκεηόγξακκα.  

 ΔΡΩΣΗΗ 18 

Ση είλαη ρξνλόγξακκα θαη πόηε ην ρξεζηκνπνηνύκε.  

 ΔΡΩΣΗΗ 19 

Ση νλνκάδεηαη θιάζε-όξηα θιάζεο-πιάηνο θιάζεο-θεληξηθή ηηκή -εύξνο δείγκαηνο -ζπρλόηεηα θιάζεο-

ζπρλόηεηα θεληξηθήο ηηκήο ;  
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 ΔΡΩΣΗΗ 20 

Πνηα είλαη ηα βήκαηα γηα ηελ νκαδνπνίεζε δεδνκέλσλ;  

 ΔΡΩΣΗΗ 21 

Ση ιέγεηαη ιζηόγπαμμα απνιύησλ - ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ θαη πεξηγξαθή απηώλ.  

 ΔΡΩΣΗΗ 22 

Ση ιέγεηαη πολύγωνο απνιύησλ - ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ;  

 ΔΡΩΣΗΗ 23 

Ση ιέγεηαη ιζηόγπαμμα αζξνηζηηθώλ απνιύησλ - ζπρλνηήησλ;  

 ΔΡΩΣΗΗ 24 

Ση ιέγεηαη Πολύγωνο αζξνηζηηθώλ απνιύησλ - ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ θαη κε ηη είλαη ίζν ην εκβαδόλ ηνπ 

πνιπγώλνπ : απνιύησλ ζπρλνηήησλ - ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ;  

 ΔΡΩΣΗΗ 25 

Ση νλνκάδεηαη θακπύιε ζπρλνηήησλ θαη πνηεο είλαη νη κνξθέο ηεο;  

 ΔΡΩΣΗΗ 26 

Ση θαινύκε κέηξα ζέζεο;  

Λύζε 

 

Μέηπα θέζηρ, θαινύκε εθείλα ηα αξηζκεηηθά κεγέζε (ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο), πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζέζε 

ηνπ <<κένηπος>> ησλ παξαηεξήζεσλ ζηνλ νξηδόληην άμνλα . Γειαδή, εθθξάδνπλ ηελ <<θαηά κέζνλ 

όξν>> απόζηαζή ηνπο από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ. 

 Σα πην ζπλεζηζκέλα κέηξα ζέζεο, πνπ ρξεζηκνπνηνύκε, είλαη:  

 

ν απιθμηηικόρ μέζορ ή μέζη ηιμή, η διάμεζορ θαη η κοπςθή ή επικπαηούζα ηιμή 

 ΔΡΩΣΗΗ 27 

Πσο νξίδεηαη ε κέζε ηηκή ;  

Λύζε 

 

Μέζη ηιμή ελόο ζπλόινπ παξαηεξήζεσλ, νξίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ παξαηεξήζεσλ, 

δηά ηνπ πιήζνπο απηώλ . Γειαδή: 

. 

 

 Έζησ νη ην πιήζνο (ζσεηικά λίγερ) παξαηεξήζεηο , ελόο δείγκαηνο σο πξνο κία 

κεηαβιεηή . Σόηε ε κέζε ηηκή , δίλεηαη από ηνλ ηύπν:  
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(1) 

 

 

όπνπ ην ζύκβνιν: , παξηζηάλεη ην άζξνηζκα: . 

 

(νπόηε, ) 

 Έζησ νη ην πιήζνο (ζσεηικά πολλέρ) παξαηεξήζεηο , ελόο δείγκαηνο σο πξνο 

κία κεηαβιεηή , κε ζπρλόηεηεο αληίζηνηρα. Σόηε ε κέζε ηηκή , δίλεηαη από 

ηνλ ηύπν: 

(2) 

 

 Αλ γλσξίδνπκε κόλν ηηο ζσεηικέρ ζςσνόηηηερ ησλ ηηκώλ , ηόηε ν πην πάλσ ηύπνο γξάθεηαη: 

(3) 

 

 ε πεξίπησζε ομαδοποιημένων παξαηεξήζεσλ, νη ηηκέο ησλ ηύπσλ (2) θαη (3), είλαη ηα κένηπα 

ησλ θιάζεσλ (κενηπικέρ ηιμέρ). 

 ΔΡΩΣΗΗ 28 

Πνηα ε έλλνηα ηνπ ζηαζκηθνύ ή ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ;  

Λύζε 

 

Ο ζηαζκηθόο κέζνο ζπκβνιίδεηαη πάιη κε , αιιά ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ νη ηηκέο , ησλ πα-

ξαηεξήζεσλ ελόο ζπλόινπ δεδνκέλσλ, έρνπλ διαθοπεηική βαπύηηηα, πνπ εθθξάδεηαη κε ηνπο ιεγόκελνπο 

ζςνηελεζηέρ βαπύηηηαρ (ζηάζκηζεο), αληίζηνηρα. 

 

O ζηαζκηθόο κέζνο βξίζθεηαη από ηνλ ηύπν: 

(4)  
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 ΔΡΩΣΗΗ 29 

Tη ιέγεηαη δηάκεζνο (δ);  

Λύζε 

 

Γιάμεζορ (δ), ελόο δείγκαηνο παξαηεξήζεσλ, κηαο ποζοηικήρ διακπιηήρ κεηαβιεηήο, πνπ έρνπλ δηαηα-

ρζεί ζε αύξοςζα ζεηξά, νξίδεηαη σο:  

i. ε μεζαία παξαηήξεζε, αλ ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη πεπιηηόρ αξηζκόο, 

ii. ην ημιάθποιζμα (μέζορ όπορ) ησλ δύν κεζαίσλ παξαηεξήζεσλ, αλ ην είλαη άπηιορ αξηζκόο. 

 ΔΡΩΣΗΗ 30 

Πσο ππνινγίδεηαη ε δηάκεζνο ζε νκαδνπνηεκέλεο παξαηεξήζεηο;  

Λύζε 

 

Η δηάκεζνο κηαο πνζνηηθήο ζπλερνύο κεηαβιεηήο, ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

α) Καηαζθεπάδνπκε ην ηζηόγξακκα ησλ αθποιζηικών ζσεηικών ζπρλνηήησλ επί ηνηο εθαηό ( ), θαη 

ην αληίζηνηρν πολύγωνο 

 

β) Πξνζδηνξίδνπκε, ζηνλ θαηαθόξπθν άμνλα ησλ , ην ζεκείν κε ηεηαγκέλε, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

 
 

γ) Από ην ζεκείν απηό, θέξλνπκε επζεία παξάιιειε πξνο ηνλ νξηδόληην άμνλα , κέρξηο όηνπ απηή 

ηκήζεη ην πνιύγσλν ησλ αζξνηζηηθώλ ζπρλνηήησλ. Καηόπηλ, από ην λέν απηό ζεκείν ηνκήο, θέξλνπκε επ-

ζεία θάζεηε πξνο ηνλ άμνλα , πνπ ηνλ ηέκλεη ζε θάπνην ζεκείν, ην νπνίν καο δίλεη ηελ ηηκή ηεο δια-

μέζος δ, θαηά πξνζέγγηζε. 

 

(ζπλήζσο, ηελ ηηκή ηεο δηακέζνπ δ ηελ πξνζδηνξίδνπκε ακπιβώρ, κε όμοια ηξίγσλα, θάλνληαο ρξήζε ηνπ 

ζεσξήκαηνο ηνπ Θαιή)  

 ΔΡΩΣΗΗ 31 

Ση ιέγνληαη κέηξα δηαζπνξάο ή κεηαβιεηόηεηαο;  

Λύζε 

 

Μέηξα δηαζπνξάο ιέγνληαη ηα κέηξα πνπ εθθξάδνπλ ηηο απνθιίζεηο ησλ ηηκώλ κηαο κεηαβιεηήο γύξσ από 

ηα κέηξα θεληξηθήο ηάζεο (δειαδή θαηά πόζν είλαη ζπγθεληξσκέλεο νη ηηκέο κηαο κεηαβιεηήο γύξσ από 

θάπνην κέηξν ζέζεο ηεο κεηαβιεηήο).  

 ΔΡΩΣΗΗ 32 

Πώο νξίδεηαη ην Δύξνο ή Κύκαλζε ζε κε νκαδνπνηεκέλεο παξαηεξήζεηο θαη πσο ζε νκαδνπνηεκέλεο παξα-

ηεξήζεηο;  

Λύζε 

 

Σν Δύξνο ή Κύκαλζε νξίδεηαη 

 

ε κε νκαδνπνηεκέλεο παξαηεξήζεηο σο ε δηαθνξά ηεο ειάρηζηεο παξαηήξεζεο από ηε κεγαιύηεξε παξα-

ηήξεζε. Γειαδή 

R=(Μέγηζηε παξαηήξεζε)–(Διάρηζηε παξαηήξεζε) 
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ε νκαδνπνηεκέλεο παξαηεξήζεηο ην εύξνο R ηζνύηαη κε ηε δηαθνξά ηνπ θαηώηεξνπ νξίνπ ηεο 1
εο

 θιάζεο 

από ην αλώηεξν όξην ηεο ηειεπηαίαο θιάζεο. 

 

Π.Υ. Αλ ε 1
ε
 θιάζε είλαη [10,20) θαη ε ηειεπηαία είλαη [70,80) ηόηε ην εύξνο R=80-10=70  

 ΔΡΩΣΗΗ 33 

Αλ παξαηεξήζεηο κηαο κεηαβιεηήο Υ λα ππνινγίζεηε ην κέζν όξν ησλ δηαθνξώλ ησλ πα-

ξαηεξήζεσλ από ηε κέζε ηηκή .  

Λύζε 

 

Έρνπκε: .  

 ΔΡΩΣΗΗ 34 

Ση θαιείηαη Γηαθύκαλζε ή Γηαζπνξά ησλ παξαηεξήζεσλ ;  

Λύζε 

 

Γιακύμανζη ( ) ή Γιαζποπά θαινύκε ηνλ κέζν όξν ησλ ηεηξαγώλσλ ησλ απνθιίζεσλ ησλ ηηκώλ ηεο 

κεηαβιεηήο Υ από ηε κέζε ηηκή ηνπο . Γειαδή: 

 

 

 ΔΡΩΣΗΗ 35 

Ση ιέγεηαη ηππηθή απόθιηζε θαη από πνηα ζρέζε δίλεηαη.  

Λύζε 

 

Σςπική απόκλιζη ( ): Λέκε ηε ζεηηθή ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο δηαθύκαλζεο , ηε ζπκβνιίδνπκε κε 

θαη δίλεηαη από ηε ζρέζε .  

 ΔΡΩΣΗΗ 36 

Πνηεο είλαη νη ηδηόηεηεο ηεο ηππηθήο απόθιηζεο γηα θαλνληθή ή πεξίπνπ θαλνληθή θαηαλνκή;  

Λύζε 

 

Σν 68% πεξίπνπ ησλ παξαηεξήζεσλ βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα  

 

Σν 95% πεξίπνπ ησλ παξαηεξήζεσλ βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα  

 

Σν 99,7% πεξίπνπ ησλ παξαηεξήζεσλ βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα  

 

Σν εύξνο ηζνύηαη πεξίπνπ κε έμη ηππηθέο απνθιίζεηο, δειαδή  
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 ΔΡΩΣΗΗ 37 

Τπνινγίζηε ηα πνζνζηά ησλ παξαηεξήζεσλ θαλνληθήο ή πεξίπνπ θαλνληθήο θαηαλνκήο ζηα δηαζηήκαηα, 

, , , , , 

.  

Λύζε 

 

Πνζνζηό ηνπ  

 

( Πνζνζηό ηνπ - Πνζνζηό ηνπ )=  

 

 
 

Πνζνζηό ηνπ  

 

( Πνζνζηό ηνπ - Πνζνζηό ηνπ )=  

 

 
 

Πνζνζηό ηνπ ( Πνζνζηό ηνπ )  

 

Λόγσ ζπκκεηξίαο έρνπκε  

 

Πνζνζηό ηνπ Πνζνζηό ηνπ  

 

Πνζνζηό ηνπ Πνζνζηό ηνπ  

 

Πνζνζηό ηνπ Πνζνζηό ηνπ  

 

πλνςίδνληαο έρνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνζνζηώλ.  

ΠΟΟΣΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 
 

   

2,35% 13,5% 34% 

 

   

34% 13,5% 2,35% 
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 ΔΡΩΣΗΗ 38 

Τπνινγίζηε ηα πνζνζηά ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ είλαη κηθξόηεξεο από θαη ην πνζνζηό ησλ παξα-

ηεξήζεσλ πνπ είλαη κεγαιύηεξεο από , ζθεπηόκελνη όηη νη παξαηεξήζεηο είλαη θαλνληθήο ή πεξί-

πνπ θαλνληθήο θαηαλνκήο.  

Λύζε 

 

Πνζνζηό ηνπ { < }  (100- Πνζνζηό ηνπ( ))= 

 
 

Λόγσ ζπκκεηξίαο έρνπκε 

 

Πνζνζηό ηνπ { < }= Πνζνζηό ηνπ { > }=0,15% 

 

πλνςίδνληαο έρνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνζνζηώλ. 

ΠΟΟΣΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 

 

{ < } { > } 

0,15% 0,15% 

 ΔΡΩΣΗΗ 39 

Ση εθθξάδνπλ ηα κέηξα αζπκκεηξίαο (ζεηηθή, αξλεηηθή);  

Λύζε 

 

Σα κέηξα αζπκκεηξίαο εθθξάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα κέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο θαη θαζνξίδνπλ ηε 

κνξθή ηεο θαηαλνκήο, δειαδή θαηά πόζν ε αληίζηνηρε θακπύιε ζπρλνηήησλ είλαη ζπκκεηξηθή ή όρη σο 

πξνο ηελ επζεία . 



ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ   ειίδα 35 από 36 

 35  

 

 ΔΡΩΣΗΗ 40 

Πσο νξίδεηαη ν ζπληειεζηήο κεηαβνιήο;  

 ΔΡΩΣΗΗ 41 

 

Δθθώλεζε 

 

Πόηε έλα δείγκα ηηκώλ κηαο κεηαβιεηήο ιέγεηαη νκνηνγελέο;  

 ΔΡΩΣΗΗ 42 

Πόηε έλα δείγκα ηηκώλ Α έρεη κεγαιύηεξε νκνηνγέλεηα από έλα δείγκα ηηκώλ Β ;  
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