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α.  Να αποδείξετε ότι    		����� =
����

��
    και  		������ =

	

��
    για κάθε   χ ≠ 0 

β.   Να   βρείτε το εύρος, τη μέση τιμή και τη διάμεσο του δείγματος 

γ.   Να  εξετάσετε το δείγμα ως προς την ομοιογένεια.     (���

�
 ≅ 3,958) 

 

Δίνεται η συνάρτηση   ���� = −
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α.   Να  μελετήσετε την 

συνάρτηση f  την μονοτονία. 

β.    Να    συμπληρώσετε τον 

παρακάτω πίνακα κατανομής 

συχνοτήτων και  

αθροιστικών συχνοτήτων ενός 

δείγματος μεγέθους v.  

Όπου  α  η θέση  του τοπικού μεγίστου της συνάρτησης f και  
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���������	����
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γ.  Να  βρείτε τη μέση τιμή και τη διασπορά του δείγματος   

 

Επτά διαδοχικοί άρτιοι αριθμοί έχουν μέση τιμή   �� = 22 .  Να προσδιορίσετε 

αυτούς τους αριθμούς. 

 

Στον διπλανό πίνακα δίνεται η κατανομή του βάρους 50 

μαθητών Γυμνασίου. Να υπολογίσετε τις συχνότητες της 3
ης

  

και της 4
ης

 κλάσης αν είναι γνωστό ότι η μέση τιμή του 

δείγματος είναι  �� = 59   

  Άσκηση    1 

  Άσκηση    2 

  Άσκηση    3 

  Άσκηση    4 



xi vi 

1 10 

2 30 

4 α 

8 β 

5 20 

Σύνολο  

 

Βάρος 

Μαθητών 

Αριθμός 

Μαθητών 

[145,155)  

[155,165)  

[165,175)  

[175,185)  

[185,195) 5 

Σύνολο  

 

xi vi fi % 

7  α 

8  28 

9  32 

10  β 

Σύνολο   

 

 

Δίνεται  η κατανομή συχνοτήτων όπως φαίνεται στον 

διπλανό πίνακα .    Αν   η  μέση  τιμή  για  τις  τιμές  x3 και  x4  

είναι  7, να βρείτε  την  μέση  τιμή  της  κατανομής  

συχνοτήτων αν γνωρίζουμε ότι το δείγμα  είναι  80.  

 

 

Δίνεται  η  παρακάτω κατανομή 60 συχνοτήτων ομαδοποιημένων 

σε  πέντε  κλάσεις. Αν  η μέση τιμή  είναι  ίση  με  170  και  στο  

διάστημα [155,195) υπάρχουν 50  παρατηρήσεις, στο  

διάστημα [165,185)  υπάρχουν  35  παρατηρήσεις, να  βρείτε    

1.  τις  συχνότητες  που  λείπουν   

2.  την διακύμανση. 

 

 

 

 

Στο μάθημα της στατιστικής 25  φοιτητές πήραν την βαθμολογία 

που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα   Αν η μέση τιμή της 

βαθμολογίας είναι  ��  = 9   τότε  

  1 .  Να βρεθούν τα  α και   β   

  2.   Να βρεθούν  η διάμεσος και η διακύμανση   

 

 

 

 

 

Η  μέση τιμή  4  διαδοχικών περιττών αριθμών ισούται με 12.        

1.  Να  βρείτε αυτούς τους αριθμούς.  

2.  Αν οι αριθμοί είναι οι  9, 11, 13, 15 τότε να αποδείξετε ότι η μέση τιμή τους  

ισούται με την διάμεσό τους. 

3. Αν στον κάθε ένα από τους παραπάνω αριθμούς προσθέσουμε τον αριθμό  5 να 

βρείτε την νέα μέση τιμή 

4. Να συγκρίνετε τους συντελεστές μεταβλητότητας του δείγματος στις παραπάνω 

περιπτώσεις πριν και αφού προσθέσουμε το 3. 

 

 

 

 

Μια κανονική  κατανομή έχει  συντελεστή  μεταβολής   CV = 5%   και  μέση τιμή   ��  = 20  

Να βρείτε το ποσοστό των παρατηρήσεων που είναι :   α. πάνω από 21     β. κάτω από 18    

γ. το πολύ ίσες με 22   και   δ. τουλάχιστον ίσες με 19 
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 Άσκηση    9 


