∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
********************************************************************
(Ι-1) [5 µονάδες] Τι δείχνει το κυκλικό διάγραµµα. ∆ώστε ένα εικονικό παράδειγµα και σχεδιάστε ένα
εικονικό κυκλικό διάγραµµα.
(Ι-2) [20 µονάδες] Μια µεγάλη επενδυτική εταιρία στην Γουώλ Στρητ θέλει να µελετήσει την κατανοµή των
ηλικιών των χρηµατιστών της. Η εταιρία θεωρεί ότι αυτές οι πληροφορίες µπορούν να είναι χρήσιµες στην
ανάπτυξη των σχεδίων για να προσλάβουν νέους χρηµατιστές. Οι ηλικίες ενός δείγµατος 40 χρηµατιστών
παρουσιάζονται εδώ. Σχεδιάστε ένα ιστόγραµµα (δίνεται ότι log10(40)=1.6) για τα δεδοµένα:
46 28 51 34 29 40 38 33 41 52 53 40 50 33 36 41 25 38 37 41
36 50 46 33 61 48 32 28 30 49 41 37 26 39 35 39 46 26 31 35
και σχολιάστε την κατανοµή.
(ΙΙ) [25 µονάδες] Υποθέστε ότι υπάρχουν 152 φοιτητές στο µάθηµα της Στατιστικής Ι, από τους οποίους 42
δεν έχουν περάσει το µάθηµα των Μαθηµατικών Ι. ∆ύο διαφορετικοί φοιτητές επιλέγονται τυχαία.
(ΙΙ-1) [5 µονάδες] Σχεδιάστε ένα δέντρο πιθανοτήτων και αναφέρεται την πιθανότητα για κάθε «κλαδί».
Ποια είναι η πιθανότητα στα ακόλουθα ενδεχόµενα;
(ΙΙ-2) [5 µονάδες]Και οι δύο φοιτητές έχουν περάσει το µάθηµα των Μαθηµατικών Ι.
(ΙΙ-3) [5 µονάδες]Και οι δύο φοιτητές δεν έχουν περάσει το µάθηµα των Μαθηµατικών Ι.
(ΙΙ-4) [5 µονάδες]Ο ένας φοιτητής έχει περάσει το µάθηµα των Μαθηµατικών Ι και ο άλλος δεν το έχει
περάσει.
(ΙΙ-5) [5 µονάδες]Τουλάχιστον ένας φοιτητής έχει περάσει το µάθηµα των Μαθηµατικών Ι.
(ΙΙΙ-1) [5 µονάδες] Αν Χ και Υ είναι ανεξάρτητες τυχαίες µεταβλητές µε Var(X)=2 και Var(Y)=3
υπολογίστε την διακύµανση,
Var(2X-Y)=
(ΙΙΙ-2) [5 µονάδες] Αν το 10% των φορολογικών δηλώσεων δεν έχουν συµπληρωθεί σωστά, ποια η
πιθανότητα ότι ένας επιθεωρητής του Υπουργείου Οικονοµικών που θα επιλέξει τυχαία πέντε φορολογικές
δηλώσεις θα βρει τουλάχιστον τρεις που δεν έχουν συµπληρωθεί σωστά. Υπόδειξη: χρησιµοποιείστε
γνωστή κατανοµή.
(ΙΙΙ-3-5) [15 µονάδες] Ο αριθµός αυτοκινήτων που καταφθάνει σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων ακολουθεί
κατανοµή Poisson µε µέσο πέντε αυτοκίνητα την ώρα. Υπολογίστε τις ακόλουθες πιθανότητες:
(ΙΙΙ-3) [5 µονάδες]Ποια η πιθανότητα να καταφθάσουν επτά αυτοκίνητα την επόµενη ώρα;
(ΙΙΙ-4) [5 µονάδες]Ποια η πιθανότητα να καταφθάσουν λιγότερο από δέκα αυτοκίνητα την επόµενη ώρα.
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(ΙΙΙ-5) [5 µονάδες]Ποια η πιθανότητα να καταφθάσουν τουλάχιστον οκτώ αυτοκίνητα την επόµενη ώρα;
(ΙV-1) [5 µονάδες] Αν Χ~N(1,2) υπολογίστε P(X>3)
(ΙV-2) [5 µονάδες] Αν Χ~N(0,1) και P(X>z0.1)=0.1 υπολογίστε z0.1=
(ΙV-3) [5 µονάδες] Αν P(t>t0.1,8)=0.1 υπολογίστε t0.1,8=
2
2
(ΙV-4) [5 µονάδες] Αν P( Χ 2 > χ 0.01,20
) = 0.01 υπολογίστε χ 0.01,20

(ΙV-5) [5 µονάδες] Αν P ( F > F0.05,8,14 ) = 0.05 υπολογίστε F0.05,8,14
********************************************************************
1) [5 µονάδες] Ορίστε τα διαστηµικά, ονοµαστικά, και διατακτικά δεδοµένα. ∆ώστε παραδείγµατα.
2) [5 µονάδες] Τι είναι το διάγραµµα διασποράς; Τι δείχνει; Εξηγήστε πως µπορεί να µας φανεί χρήσιµο;
∆ώστε παραδείγµατα µε γραφήµατα.
3) [10 µονάδες] Θεωρήστε τα δεδοµένα: 1 1 4 7 8 10 12 14 22 33
.Ποια είναι η θέση της διαµέσου του 25ο ποσοστηµορίου;
4) [20 µονάδες] Θεωρήστε τον ακόλουθο πίνακα κοινών πιθανοτήτων:
Α1
Α2
0.4
0.3
Β1
0.2
0.1
Β2
α) [5 µονάδες] Υπολογίστε τις περιθώριες πιθανότητες.
β) [5 µονάδες] Υπολογίστε P(Α1/ Β1)
γ) [5 µονάδες] Υπολογίστε P(B2 / A1)
δ) [5 µονάδες] Υπολογίστε P(A1 ή B2)
5) [30 µονάδες] Ο Πέτρος ένας (όχι καλός) φοιτητής ο οποίος παίρνει το µάθηµα της στατιστικής. Η
στρατηγική του Πέτρου για τις εξετάσεις βασίζεται καθαρά στην τύχη. Το τεστ αποτελείται από πολλαπλών
επιλογών (multiple-choice) ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση έχει 4 πιθανές απαντήσεις από τις οποίες µόνο µία
είναι σωστή. Ο Πέτρος σκοπεύει να µαντέψει την απάντηση σε κάθε ερώτηση.
α) [10 µονάδες] Είναι αυτό ένα δυωνυµικό πείραµα? Εξηγήστε αναλυτικά.
β) [10 µονάδες] Αν το τεστ έχει 6 ερωτήσεις, ποια είναι η πιθανότητα ότι ο Πέτρος να απαντήσει µόνο µία
ερώτηση σωστά;
γ) [10 µονάδες] Αν το τεστ έχει 6 ερωτήσεις, ποια είναι η πιθανότητα ότι ο Πέτρος να απαντήσει
περισσότερες από τρεις (#σ.ε.≥3) ερωτήσεις σωστά;
6) [30 µονάδες] Έστω Χ είναι η χοληστερίνη (σε mg/dl) αίµα άνδρα ηλικίας 50-60 χρόνων. Αν Χ~Ν(205,
148), να υπολογιστούν,
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α) [10 µονάδες] Ποιο ποσοστό ανδρών αυτής της ηλικίας περιµένουµε να έχει χοληστερίνη µεγαλύτερη
από 225 mg/dl;
β) [10 µονάδες] Ποιο ποσοστό περιµένουµε να έχει χοληστερίνη µικρότερη από 200;
γ) [10 µονάδες] Αν κάποιος γνωστός σας αυτής της οµάδας ηλικίας έχει χοληστερίνη ίση µε 238, να
προσδιορίσετε το ποσοστό των ατόµων αυτής της ηλικίας που έχουν χοληστερίνη µικρότερη από 238 και
µεγαλύτερη από 215.
********************************************************************
1 & 2). Εκφώνηση: Το βάρος (σε κιλά) 76 ατόµων έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
ελάχιστη τιµή = 65
µέση τιµή = 80
διακύµανση = 121
µέγιστη τιµή = 105
διάµεσος = 85
πρώτο τεταρτηµόριο = 72
εύρος = 40
κορυφή = 87
τρίτο τεταρτηµόριο = 92
1. Ο συντελεστής σχετικής µεταβλητότητας είναι περίπου (εξηγήστε)
(α) 0.01375
(β) 0.1375
(γ) 0.7273
(δ) 7.273
(ε) κανένα από τα παραπάνω
2. Ποια (ή ποιες) από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή; (εξηγήστε)
(α) Τα δεδοµένα έχουν αριστερή λοξότητα
(β) ∆εν υπάρχουν τιµές στα δεδοµένα που µπορούν να θεωρηθούν ακραίες
(γ) ∆εν υπάρχουν τιµές στα δεδοµένα που µπορούν να θεωρηθούν ύποπτες για ακρότητα
(δ) Όλα τα παραπάνω (α, β και γ) είναι σωστά
(ε) καµία από τα παραπάνω
*********************************************************************

3. Για ένα σύνολο δεδοµένων γνωρίζουµε ότι η µέση τιµή είναι 30, η διάµεσος 36, και η διακύµανση 81. Αν
διαιρέσουµε όλες τις τιµές των δεδοµένων µε το 3, τότε (εξηγήστε)
(α) Ο µέση τιµή θα γίνει 10, η διάµεσος 12, και η διακύµανση 27
(β) Ο µέση τιµή θα γίνει 10, η διάµεσος 12, και η διακύµανση 9
(γ) Ο µέση τιµή θα γίνει 10, η διάµεσος θα παραµείνει 36, και η διακύµανση θα γίνει 9
(δ) Ο µέση τιµή θα γίνει 10, η διάµεσος θα γίνει 12, και η διακύµανση θα παραµείνει 81
(ε) κανένα από τα παραπάνω

4. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι µέτρο θέσης;
(α) το ενδοτεταρτηµοριακό εύρος
(β) η διάµεσος
(γ) η κορυφή
(δ) η µέση τιµή
(ε) όλα τα παραπάνω είναι µέτρα θέσης
5. Ποιο από τα παρακάτω περιγραφικά µέτρα είναι λιγότερο ευαίσθητο στην παρουσία ακραίων
(αποµονωµένων) τιµών;
(α) το ενδοτεταρτηµοριακό εύρος
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(β) η µέση τιµή
(γ) το εύρος
(δ) η διακύµανση
(ε) η µέγιστη τιµή
6. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις για µια συνεχή κατανοµή πιθανότητας είναι σωστή;
(α) σε µια κατανοµή µε δεξιά λοξότητα η διακύµανση έχει την ίδια αριθµητική τιµή µε την µέση τιµή
(β) Η µέση τιµή, η διακύµανση και η κορυφή (ή επικρατούσα τιµή) έχουν την ίδια αριθµητική τιµή όταν η
κατανοµή είναι συµµετρική
(γ) Η µέση τιµή, η διάµεσος και η κορυφή έχουν την ίδια αριθµητική τιµή όταν η κατανοµή είναι
συµµετρική
(δ) Όλες οι παραπάνω απαντήσεις (α, β, και γ) είναι λάθος.
(ε) Όλες οι παραπάνω απαντήσεις (α, β, και γ) είναι σωστές.

7. Ένα τυχαίο πείραµα αποτελείται από τρία βήµατα. Το πρώτο βήµα έχει τέσσερα δυνατά αποτελέσµατα,
το δεύτερο βήµα έχει τρία δυνατά αποτελέσµατα και το τρίτο βήµα έχει δύο δυνατά αποτελέσµατα. Το
σύνολο των δυνατών αποτελεσµάτων του πειράµατος είναι; (εξηγήστε).
(α) 36
(β) 24
(γ) 14
(δ) 9
(ε) κανένα από τα παραπάνω

8. Ποια(ες) από τις παρακάτω συνθήκες δεν είναι απαραίτητη(ες) να ισχύει(ουν) για µια διακριτή
συνάρτηση πιθανότητας (η x παίρνει οι διακριτές τιµές και η p(x) είναι η συνάρτηση πιθανότητά);
(α) Σxp(x) ≥ 0
(β) Σp(x) = 1
(γ) p(x) ≥ 0 για καθεµιά από τις τιµές x
(δ) Όλες οι παραπάνω συνθήκες είναι απαραίτητες
(ε) η (β) και η (γ)

9. Αν Ρ(Α)=0.8, Ρ(Β)=0.1 και Ρ(Α∩Β)=0, τότε τα ενδεχόµενα Α και Β
(α) δεν είναι αµοιβαία αποκλειόµενα
(β) είναι αµοιβαία αποκλειόµενα
(γ) είναι ανεξάρτητα
(δ) δεν είναι ανεξάρτητα
(ε) είναι αµοιβαία αποκλειόµενα και ανεξάρτητα
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10. Αν Ρ(Α)=0.25, Ρ(Β)=0.75 και Ρ(Α ∪ Β)=0.65, τότε η πιθανότητα Ρ(Α|Β) είναι περίπου; (εξηγήστε).
(α) 0
(β) 0.22
(γ) 0.25
(δ) 0.47
(ε) κανένα από τα παραπάνω
11. Ποια είναι η µέση τιµή της παρακάτω κατανοµής πιθανότητας; (εξηγήστε).
x
10
20
30
40
P(x) 0.2
0.4
0.3
0.1
(α) 100
(β) 30
(γ) 24
(δ) 23
(ε) κανένα από τα παραπάνω

12. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις είναι σωστή;
(α) Η πιθανότητα µια διακριτή ή συνεχής τυχαία µεταβλητή να λάβει µια συγκεκριµένη τιµή είναι ίση µε
ένα
(β) Η πιθανότητα µια συνεχής τυχαία µεταβλητή να λάβει µια συγκεκριµένη τιµή είναι ίση µε µηδέν
(γ) Η πιθανότητα µια διακριτή τυχαία µεταβλητή να λάβει µια συγκεκριµένη τιµή είναι ίση µε µηδέν
(δ) Όλες οι παραπάνω απαντήσεις (α, β, και γ) είναι λάθος.
(ε) η (α) και η (γ)
13. Τυχαία µεταβλητή Χ ακολουθεί την κατανοµή πιθανότητας (x είναι οι τιµές και p(x) η πιθανότητά
0 1 . Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; (εξηγήστε).
τους): x :
p(x) :

0.4 0.6

(α) Η µέση τιµή της Χ είναι 0.4 και η διακύµανσή της 0.3
(β) Η µέση τιµή της Χ είναι 0.6 και η διακύµανσή της 1.2
(γ) Η µέση τιµή της Χ είναι 0.6 και η διακύµανσή της 0.24
(δ) Η µέση τιµή της Χ είναι 0.4 και η διακύµανσή της 0.24
(ε) κανένα από τα παραπάνω
14. Το 20% του πληθυσµού έχει κλιµατιστικό στο σπίτι που διαµένει. Η πιθανότητα σε ένα τυχαίο δείγµα
15 ατόµων τα 3 να έχουν κλιµατιστικό στο σπίτι είναι (περίπου): (εξηγήστε).
(α) 0.7499
(β) 0.2309
(γ) 0.2501
(δ) 0.0025
(ε) κανένα από τα παραπάνω
15. Το ποσό Χ που ξοδεύουν εβδοµαδιαία τα νοικοκυριά για αγορές τροφίµων ακολουθεί την κανονική
κατανοµή µε µέση τιµή 77 ευρώ και τυπική απόκλιση 17 ευρώ. Η πιθανότητα ένα τυχαίο νοικοκυριό να
ξοδέψει λιγότερο από 48 ευρώ εβδοµαδιαία για αγορές τροφίµων είναι (περίπου): (εξηγήστε).
(α) 0.1265
(β) 0.0436
(γ) 0.0085
(δ) 0.0051
(ε) κανένα από τα παραπάνω
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16. Το ποσό Χ που ξοδεύουν εβδοµαδιαία τα νοικοκυριά για αγορές τροφίµων ακολουθεί την κανονική
κατανοµή µε µέση τιµή 77 ευρώ και τυπική απόκλιση 17 ευρώ. Η πιθανότητα ένα τυχαίο νοικοκυριό να
ξοδέψει περισσότερο από 72 ευρώ εβδοµαδιαία για αγορές τροφίµων είναι (περίπου): (εξηγήστε).
(α) 0.8734
(β) 0.7543
(γ) 0.6141
(δ) 0.4489
(ε) κανένα από τα παραπάνω
17. Το ποσό Χ που ξοδεύουν εβδοµαδιαία τα νοικοκυριά για αγορές τροφίµων ακολουθεί την κανονική
κατανοµή µε µέση τιµή 77 ευρώ και τυπική απόκλιση 17 ευρώ. Η τιµή x* της Χ για την οποία ισχύει Ρ(Χ<
x*) = 0.80 είναι (περίπου): (εξηγήστε).
(α) 62.70
(β) 79.00
(γ) 91.30
(δ) 110.48
(ε) κανένα από τα παραπάνω
18. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις για την κανονική κατανοµή δεν είναι σωστή;
(α) Η µέση τιµή, η διάµεσος και η κορυφή της κατανοµής ταυτίζονται
(β) Η τυπική απόκλιση της κατανοµής είναι ίση µε 1
(γ) Η µέση τιµή της κατανοµής µπορεί να έχει θετική, αρνητική ή µηδενική τιµή
(δ) Η κατανοµή είναι συµµετρική
(ε) η (α) και η (β)

19. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Αν η µέση τιµή µιας κανονικής κατανοµής έχει
αρνητική τιµή
(α) Η διακύµανση θα έχει και αυτή αρνητική τιµή
(β) Η τυπική απόκλιση θα έχει και αυτή αρνητική τιµή
(γ) Υπάρχει λάθος στους υπολογισµούς διότι ο µέσος µιας κανονικής κατανοµής δε µπορεί να έχει αρνητική
τιµή
(δ) Όλες οι παραπάνω απαντήσεις (α, β, και γ) είναι λάθος.
(ε) Οι απαντήσεις (α, β, και γ) είναι σωστές.
20. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για την κανονική κατανοµή πιθανότητας; (εξηγήστε).
(α) Ο µέσος, η διάµεσος και η κορυφή της κατανοµής ταυτίζονται
(β) Η κατανοµή είναι συµµετρική
(γ) Στο 95% των περιπτώσεων µια κανονικά κατανεµηµένη τυχαία µεταβλητή
παίρνει τιµή σε διάστηµα ± 1 τυπικής απόκλισης γύρω από την µέση τιµή
(δ) Το εµβαδόν κάτω από την κανονική καµπύλη είναι ίσο µε 1
(ε) η (α), (β) και η (δ)
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********************************************************************
1) Σε ένα µάθηµα στατιστικής µε 136 φοιτητές, ο καθηγητής αναγράφει ποσά χρήµατα
(amount of money) έχει κάθε φοιτητής µαζί του στο πρώτο µάθηµα του εξαµήνου.
Οι συχνότητες (frequencies) των δεδοµένων παρουσιάζονται στο παρακάτω
ιστόγραµµα:

60
50
40
30
20
10
0
0

10 20

30 40 50 60

100

Amount of Money
Από το ιστόγραµµα προκύπτει ότι:
α) Είναι αδύνατη η σύγκριση µεταξύ της µέσης τιµής και της διαµέσου για αυτά τα
δεδοµένα.
β) Η µέση τιµή και η διάµεσος είναι περίπου ίσες.
γ) Η µέση τιµή είναι σαφώς µεγαλύτερη από την διάµεσος.
δ) Η µέση τιµή είναι σαφώς µικρότερη από την διάµεσος.
ε) Κανένα από τα παραπάνω.
2-3) Μία τάξη φυσικής περιέχει 10 φοιτητές, ο υψηλότερος δυνατός βαθµός για το εξάµηνο
ήταν 200. Οι βαθµοί των 10 φοιτητών δύνονται µε την ακόλουθη απεικόνιση στελεχών και
φύλλων.

2.
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Η απεικόνιση στελεχών και φύλλων είναι παραπλήσια.
µε ένα κυκλικό διάγραµµα
Με ένα θηκόγραµµα.
Με ένα ιστόγραµµα µε διαστήµατα 110 ≤ βαθµός < 120, 120 ≤ βαθµός < 130, κλπ.
Με ένα χρονοδιάγραµµα των δεδοµένων µε ταξινοµηµένες τις παρατηρήσεις
Κανένα από τα παραπάνω.
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3. Σε ποιο από τα ακόλουθα σύνολα δεδοµένων αντιστοιχεί η παραπάνω απεικόνιση
στελεχών και φύλλων;
α) 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 8, 9.
β) 16, 18, 21, 24, 28, 33, 37, 42, 46, 79.
γ) 116, 118, 121, 124, 128, 133, 137, 142, 146, 179.
δ) Όλοι οι ακέραιοι µεταξύ 116 και 179 αλλά απεικονίζονται µόνο οι αριθµοί µε
συχνότητες άνω του 5% του συνολικού αριθµού των παρατηρήσεων.
ε) Κανένα από τα παραπάνω.
4) Ο χρόνος συµπλήρωσης ενός τυποποιηµένου τεστ ακολουθεί προσεγγιστικά
κανονική κατανοµή µε µέση 70 λεπτά και τυπική απόκλιση 10 λεπτά.
Χρησιµοποιώντας τον εµπειρικό κανόνα 68-95-99.7, υπολογίστε το ποσοστό των
φοιτητών που θα ολοκληρώσει το τεστ σε λιγότερο από µία ώρα;
α) 16%
β) 68%
γ) 5%
δ) 32%
ε) Κανένα από τα παραπάνω.
ΕΞΗΓΗΣΤΕ

5) Ποιο από τα παρακάτω σύνολα τεσσάρων αριθµών έχει την µεγαλύτερη τυπική
απόκλιση; (απαντήστε χωρίς να υπολογίσετε τις τυπικές αποκλίσεις)
α) 0, 1, 2, 3
β) 0, 0, 10, 10
γ) 7, 8, 9, 10
δ) 5, 5, 5, 5
ε) 100, 100, 100, 100
6) Οι τιµές των ενοικίων ενός δείγµατος τεσσάρων διαθέσιµων διαµερισµάτων κοντά
στο πανεπιστήµιο είναι:
470

600

580

550

Η τυπικη απόκλιση του δείγµατος είναι:
α) €49.50
β) €57.15
γ) €30.31
δ) €35.00
ε) Κανένα από τα παραπάνω.
ΕΞΗΓΗΣΤΕ
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7) Το Ινστιτούτο Ασφαλειών για προφύλαξη στις εθνικές οδούς ανακοινώνει δεδοµένα
από συνολικές καταστροφές δοκιµασµένες από συµπαγή αυτοκίνητα σε µία σειρά
ελεγµένων συγκρούσεων µε χαµηλές ταχύτητες. Ένα δείγµα δεδοµένων σε ευρώ,
χωρίς να αναφέρονται τα ονόµατα των εταιριών, είναι
1000

600

800

1000

Το ενδοτεταρτηµοριακό εύρος των παραπάνω δεδοµένων είναι
α) 400.
β) 300.
γ) 200.
δ) 250.
ε) Κανένα από τα παραπάνω.
ΕΞΗΓΗΣΤΕ
8) Υπολογίστε την Ε(Χ) όπου Χ=-2Χ1+Χ2, δοθέντος ότι Ε(Χ1)=1 και Ε(Χ2)=-1,
α) -3
β) -1
γ) 1
δ) 3
ε) Κανένα από τα παραπάνω.
ΕΞΗΓΗΣΤΕ
9) Υπολογίστε την Var(Χ) όπου Χ=-2Χ1-1, δοθέντος ότι Var(Χ1)=2
α) -5
β) -4
γ) -3
δ) 8
ε) Κανένα από τα παραπάνω.
ΕΞΗΓΗΣΤΕ
10-11) Ποια είναι η πιθανότητα να απαντήσετε σωστά τουλάχιστον τρεις από τις πέντε
τυχαία σε ένα τεστ πολλαπλών ερωτήσεων µε πέντε επιλογές (όπως σε αυτό το
τεστ).
α) 0.056
β) 0.051
γ) (1/5)× (1/5)× (1/5)
δ) 1/5+1/5+1/5
ε) Κανένα από τα παραπάνω.
12-13) Μεταξύ των ωρών 2:00 και 4:00 µ.µ. ο µέσος αριθµός των τηλεφωνηµάτων ανά
λεπτό που διεκπεραιώνονται από το κέντρο µεταγωγής µιας εταιρίας είναι 3. Να
προσδιορίσετε την πιθανότητα να υπάρξουν κατά την διάρκεια ενός λεπτού
ακριβώς τέσσερα τηλεφωνήµατα, αφού πρώτα αναγνωρίσετε την κατανοµή του
αριθµού των τηλεφωνηµάτων ανά λεπτό.
α) 0.1680
β) 0.2240
γ) 0.1008
δ) 0.0902
ε) Κανένα από τα παραπάνω.
ΕΞΗΓΗΣΤΕ
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14) Μία δεσµίδα τεσσάρων καρτών περιέχει δύο κόκκινες και δύο µαύρες κάρτες.
Επιλέγουµε δύο κάρτες, πρώτα την µία κάρτα και µετά την άλλη χωρίς να
επανατοποθετήσουµε την πρώτη κάρτα στην δεσµίδα. Θεωρήστε τα ενδεχόµενα
Α = η πρώτη κάρτα να είναι κόκκινη
Β = η δεύτερη κάρτα να είναι κόκκινη
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Τα ενδεχόµενα Α και Β είναι
συµπληρωµατικά
ανεξάρτητα
αλληλοαποκλειόµενα ή αµοιβαία αποκλειόµενα ενδεχόµενα
κανένα από τα παραπάνω
µη αµοιβαία αποκλειόµενα ενδεχόµενα

15-16) Προσδιορίστε την πιθανότητα να κερδίσουµε το Λόττο εάν πρέπει να διαλέξουµε
έξι διαφορετικούς αριθµούς από τους αριθµούς 1,2,…,49 µε οποιαδήποτε σειρά.
α) 1/ (49 ⋅ 48 ⋅ 47 ⋅ 46 ⋅ 45 ⋅ 44)
β) 1/496
γ) ( 49 − 6 )!
δ)

49!
6!( 49 − 6 ) !

49!
ε) κανένα από τα παραπάνω
ΕΞΗΓΗΣΤΕ
17) Χρησιµοποιώντας τον πίνακα της τυπικής κανονικής κατανοµής, υπολογίστε το
εµβαδόν κάτω από την κανονική συνάρτηση που αντιστοιχεί για Z > –1.22?
α) 0.8888
β) 0.8849
γ) 0.1151
δ) 0.1112
ε) κανένα από τα παραπάνω
ΕΞΗΓΗΣΤΕ

18-20) Το βάρος ενός τυχαίου επιλεγµένου κουτιού αναψυκτικού ακολουθεί κανονική
κατανοµή µε µέση 8.3 γρ. και τυπική απόκλιση 0.2 γρ. Κάτω από ποιο βάρος
ζυγίζουν µόνο 2% των κουτιών µε βάρος κάτω του κανονικού;
α) 8.71 γρ.
β) 8.26 γρ.
γ) 8.28 γρ.
δ) 7.89 γρ.
ε) κανένα από τα παραπάνω
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1) [15 µονάδες] Έστω Χ είναι η χοληστερίνη (σε mg/dl) αίµα άνδρα ηλικίας 50-60 χρόνων. Αν Χ~Ν(215,
148), να υπολογιστούν,
α) [5 µονάδες] Ποιο ποσοστό ανδρών αυτής της ηλικίας περιµένουµε να έχει χοληστερίνη µεγαλύτερη από
235 mg/dl;
β) [5 µονάδες] Ποιο ποσοστό περιµένουµε να έχει χοληστερίνη µικρότερη από 200;
γ) [5 µονάδες] Αν κάποιος γνωστός σας αυτής της οµάδας ηλικίας έχει χοληστερίνη ίση µε 238, να
προσδιορίσετε το ποσοστό των ατόµων αυτής της ηλικίας που έχουν χοληστερίνη µικρότερη από 238 και
µεγαλύτερη από 215.
2) [15 µονάδες] Το IQ (Intelligence Quotient) ενός ενήλικα µετρηµένο σύµφωνα µε ορισµένο τεστ
ακολουθεί την κανονική κατανοµή µε µέση τιµή 100 και διακύµανση 49. Θέλετε να πιστεύετε ότι ανήκετε
στο 10% των εξυπνότερων ατόµων. Ποια είναι η ελάχιστη τιµή την οποία θα πρέπει να φτάσετε στην
κλίµακα του IQ;
3) [15 µονάδες] Χρησιµοποιώντας το παρακάτω θεώρηµα υπολογίστε για τους γραµµικούς συνδυασµούς
Χ=2Χ1-3Χ2 , και Υ=-Υ1+Υ2 µε
Ε(Χ1)=1, Ε(Χ2)=-1, Ε(Υ1)=-2, Ε(Υ2)=0,
Var(Χ1)=1, Var(Χ2)=4, Var(Υ1)=9, Var(Υ2)=1,
Cov(X1,X2)=0,5, Cov(Y1,Y2)=2,
Cov(X1,Y1)=1, Cov(X2,Y2)=0,5,
Cov(X1,Y2)=0, Cov(X2,Y1)=0,
τις παρακάτω στατιστικές ποσότητες
α) [2 µονάδες] Ε(Χ)=
β) [2 µονάδες] Ε(Υ)=
γ) [3 µονάδες] Var(Χ)=
δ) [3 µονάδες] Var(Υ)=
ε) [5 µονάδες] Cov(X,Y)=
Θεώρηµα
*******************************************************************
Αν U=a1U1+ a2U2+…+ anUn και V=b1V1+ b2V2+…+ bmVm είναι γραµµικοί συνδυασµοί τυχαίων
µεταβλητών Ui και Vj µε σταθερούς συντελεστές ai και bj.
Ισχύουν τα εξής:
α) Ε(U)= a1 Ε (U1)+ a2 Ε(U2)+…+ an E(Un)
11

n

β) Var(U)= ∑ a i2 Var(U i ) + 2∑ a i a jCov(U i , U j ) , όταν οι µεταβλητές Uk είναι ανεξάρτητες ο δεύτερος όρος
i =1

i< j

είναι 0 αφού όλες οι συνδιακυµάνσεις είναι 0.
n

m

γ) Cov(U, V) = ∑∑ a i b jCov(U i , Vj )
i =1 j=1

4) [5 µοναδες] Υπολογίστε την τυπική απόκλιση, s, των ακόλουθων τριών µετρήσεων: -1, 0, 2.
5) [15 µονάδες] Οι δώδεκα βαθµολογίες από ένα άθληµα γυναικών είναι οι εξής:
89, 90, 87, 95, 86, 81, 102, 105, 83, 88, 91, 79. Σχεδιάστε ένα θηκόγραµµα.
6) [10 µονάδες] Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται το σχετικό µερίδιο της αγοράς και το ποσοστό
των ελαττωµατικών συσκευών που πουλούν πέντε µάρκες ηλεκτρικού πλυντηρίου ρούχων. Υπολογίστε την
πιθανότητα σε ένα σπίτι που διαλέξαµε τυχαία από ένα µεγάλο αριθµό σπιτιών που έχουν πλυντήριο, να
βρούµε µια συσκευή ελαττωµατική. Γράψτε τον τύπο που χρησιµοποιήσατε.
Ποσοστό αγοράς
0,62
0,16
0,15
0,05
0,02

Ποσοστό ελαττωµατικών
0,15
0,11
0,07
0,04
0,01

7) [20 µονάδες] Υποθέστε ότι η συνάρτηση πιθανότητας για τον αριθµό των λαθών Χ σε µια σελίδα ενός
οικονοµικού περιεχοµένου είναι: Ρ(0)=0,83 για 0 λάθη, Ρ(1)=0,15 για 1 λάθος, και Ρ(2)=0,02 για 2 λάθη.
Υπολογίστε την διακύµανση της Χ τυχαίας µεταβλητής.
8) [10 µονάδες] Πόσοι πενταψήφιοι αριθµοί µε διαφορετικά ψηφία γίνονται από τα ψηφία: 2, 3, 5, 8, 9.
9) [10 µονάδες] Μία βιοµηχανική εταιρία ενδιαφέρεται να επεκταθεί και θέλει να χτίσει 3 νέες
εγκαταστάσεις σε 7 πιθανές περιοχές µιας χώρας. Όλες αυτές οι περιοχές έχουν βρεθεί και έχει υπολογιστεί
το αντίστοιχο οικονοµικό και κοινωνικό κόστος. Πόσοι συνδυασµοί είναι πιθανοί για τρεις νέες
εγκαταστάσεις στις 7 αυτές περιοχές;

10) [20 µονάδες] Υπολογίστε την διάµεσος και το τρίτο τεταρτηµόριο των ακολούθων παρατηρήσεων: 30,
80, 10, 40, 90, 100, 40, 60.
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11) [5 µονάδες] Αν ο συντελεστής συσχέτισης δύο µεταβλητών Χ και Υ είναι ρ=0,87 τι θα συµπεραίνατε
στις παρακάτω δύο περιπτώσεις, αν ο αριθµός των παρατηρήσεων ήτανε α) n=3 και β) n=200.
12) [5 µοναδες] Υπολογίστε την διακύµανση, s2, των ακόλουθων τριών µετρήσεων: -2, -1, 0.

13) [15 µονάδες] Οι δώδεκα βαθµολογίες από ένα άθληµα γυναικών είναι οι εξής:
89, 90, 87, 95, 86, 81, 102, 105, 83, 88, 91, 79. Σχεδιάστε ένα φυλλογράφηµα και υπολογίστε το
ενδοτεταρτηµοριακό εύρος.
14) [10 µονάδες] Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι αναλογίες των επιχειρηµατιών που
κατατάσσονται σύµφωνα µε τα προσδοκώµενα κέρδη τους και τον χαρακτήρα τους. Ο πίνακας προέκυψε
από µεγάλο και τυχαίο δείγµα έτσι ώστε οι αναλογίες µπορούν να θεωρηθούν ότι αντιπροσωπεύουν
πιθανότητες για το σύνολο των επιχειρηµατιών. Ο χαρακτηρισµός ενός επιχειρηµατία σε «αισιόδοξο»,
«συγκρατηµένο» ή «απαισιόδοξο», έγινε από τον ίδιο.
Χαρακτήρας
Αισιόδοξος
Β1
Συγκρατηµένος Β2
Απαισιόδοξος Β3

Προσδοκώµενα κέρδη
Ασυνήθιστα υψηλά
Κανονικά
Ασυνήθιστα χαµηλά
Α1
Α2
Α3
0,11
0,12
0,07
0,09
0,17
0,21
0,05
0,03
0,15

Υπολογίστε τις παρακάτω πιθανότητες και αναφέρετε αναλυτικά τον αντίστοιχο τύπο που χρησιµοποιήσατε
(σε σχέση µε τα Αi και Βi γιά i=1,2,3).
α) Ποια η πιθανότητα ένας επιχειρηµατίας να είναι αισιόδοξος;
β) Αν είναι αισιόδοξος ποια είναι η πιθανότητα να προσδοκά ασυνήθιστα υψηλά κέρδη;
γ) Ποια η πιθανότητα για έναν επιχειρηµατία να προσδοκά ασυνήθιστα υψηλά κέρδη;

15) [15 µονάδες] Αρτοποιός ψήνει 100 φρατζόλες ψωµί την ηµέρα, από τις οποίες οι 20 έχουν µικρότερο
βάρος από το νόµιµο. Η αγορανοµία ζυγίζει τυχαία 5 φρατζόλες. Ποια είναι η πιθανότητα να µη βρει
φρατζόλα µε µικρότερο βάρος; (Να υπολογιστεί η τελική πιθανότητα και να παρουσιάσετε αναλυτικά
όλους τους υπολογισµούς).
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16) [25 µονάδες] Το 10% του ενεργού πληθυσµού (εργαζόµενοι και άνεργοι 15 ετών και άνω) είναι
Πτυχιούχοι, το 20% είναι απόφοιτοι Λυκείου και το 70% Μη απόφοιτοι Λυκείου. Άνεργοι (ενδεχόµενο Α)
είναι το 7% των Πτυχιούχων, το 14% των αποφοίτων Λυκείου και το 5% των Μη απόφοιτων Λυκείου.
[Χρησιµοποιήστε το θεώρηµα του Bayes στις (α) και (β). Στην (γ) µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την (β).].
(α) [10 µονάδες] Επιλέγουµε ένα ενεργό άτοµο. Ποια είναι η πιθανότητα να είναι Άνεργο;
(β) [10 µονάδες] Επιλέγουµε έναν Άνεργο. Ποια είναι η πιθανότητα να είναι πτυχιούχος (ενδεχόµενο Π);
(γ) [5 µονάδες] Να ελεγχθεί αν τα ενδεχόµενα Α και Π είναι ανεξάρτητα.

17) [35 µονάδες] Η πιθανότητα να φαλιρίσει µία εταιρία είναι 0.05. Να υπολογιστεί η πιθανότητα να
φαλιρίσουνε 6 εταιρίες σε τυχαίο δείγµα 20 εταιρειών για τις τρεις ακόλουθες περιπτώσεις.

18) [50 µονάδες] Ο κατασκευαστής του λαµπτήρα Α ισχυρίζεται ότι η µέση διάρκεια ζωής του ισούται µε
3200 ώρες και η διακύµανση µε 19600 ώρες.
α) [20 µονάδες] Σε τυχαίο δείγµα 49 λαµπτήρων βρήκαµε µέση διάρκεια ζωής 3160 ώρες. Υποθέτοντας ότι ο
ισχυρισµός του κατασκευαστή είναι σωστός,
i.

[10 µονάδες] ποια είναι η πιθανότητα να πάρουµε µέσο µικρότερο µε 3160;

ii.

[5 µονάδες] Σαν επιθεωρητής τι θα συµπεράνατε;

iii.

[5 µονάδες] Εξηγήστε ποιο θεώρηµα εφαρµόσατε στην (α. i.) και γιατί το εφαρµόσατε,
δικαιολογώντας τις υποθέσεις του.

β) [30 µονάδες] Θεωρώντας ένα τυχαίο λαµπτήρα και υποθέτοντας ότι η διάρκεια ζωής ακολουθεί κανονική
κατανοµή υπολογίστε:
i.

[10 µονάδες] Την πιθανότητα να διαρκέσει περισσότερο από 3500 ώρες.

ii.

[15 µονάδες] Από πόσες ώρες και κάτω διαρκεί το 10% των λαµπτήρων µε τη χαµηλότερη
διάρκεια ζωής;
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iii.

[5 µονάδες] Τι ποσοστό λαµπτήρων βρίσκεται κάτω από µία τυπική απόκλιση από την µέση
διάρκεια ζωής, δηλαδή P(X<µ-σ).

19) [30 µονάδες] Το φυλογράφηµα µίας µεταβλητής από µία οικονοµική µεταβλητή είναι το ακόλουθο:
2 01124556899
3 224467889
4 13688
5 378
6 24
α) [10 µονάδες] Υπολογίστε την διάµεσος και το ενδοτεταρτηµοριακό εύρος. Εξηγήστε σε δυο γραµµές τι
εκτιµούµε µε αυτές τις ποσότητες.
β) [5 µονάδες] Χωρίς να υπολογίσετε την µέση τιµή εξηγήστε γιατί την εκτιµάτε ότι θα είναι περίπου ίση, ή
µικρότερη, ή µεγαλύτερη από την διάµεσος.
γ) [15 µονάδες] Σχεδιάστε το ιστόγραµµα της παραπάνω µεταβλητής µε ίσα ταξικά διαστήµατα µε µήκος
ίσο του 5.
20) [25 µονάδες] Το 10% του ενεργού πληθυσµού (εργαζόµενοι και άνεργοι 15 ετών και άνω) είναι
Πτυχιούχοι, το 20% είναι απόφοιτοι Λυκείου και το 70% Μη απόφοιτοι Λυκείου. Άνεργοι (ενδεχόµενο Α)
είναι το 7% των Πτυχιούχων, το 14% των αποφοίτων Λυκείου και το 5% των Μη απόφοιτων Λυκείου.
[Χρησιµοποιήστε το θεώρηµα του Bayes στις (α) και (β). Στην (γ) µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την (β).].
(α) [10 µονάδες] Επιλέγουµε ένα ενεργό άτοµο. Ποια είναι η πιθανότητα να είναι Άνεργο;
(β) [10 µονάδες] Επιλέγουµε έναν Άνεργο. Ποια είναι η πιθανότητα να είναι πτυχιούχος (ενδεχόµενο Π
(γ) [5 µονάδες] Να ελεγχθεί αν τα ενδεχόµενα Α και Π είναι ανεξάρτητα.
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