ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. :
2009 ΕΠΑΛ: ΘΕΜΑ 2ο

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

(Μονάδες 10 +5 + 5 + 5)

Ρωτήθηκαν 25 μαθητές μιας τάξης ενός Λυκείου πόσα λογοτεχνικά βιβλία διάβασαν την περσινή χρονιά. Οι
απαντήσεις τους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
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Αθροίσματα

Α) Να μεταφέρετε τον παραπάνω πίνακα στο τετράδιό σας και να τον συμπληρώσετε.
Β) Να υπολογίσετε βρείτε τη διάμεσο
Γ) Να βρείτε τη μέση τιμή x .
Δ) Ποιο είναι το ποσοστό των μαθητών που διάβασε τουλάχιστον δύο (2) βιβλία;
2010 ΕΠΑΛ: ΘΕΜΑ Β

(Μονάδες 10 +5 + 5 + 5)
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Οι ημέρες απουσίας 50 υπαλλήλων μιας εταιρείας από την εργασία τους, τον περασμένο μήνα, φαίνονται στον
παρακάτω πίνακα:
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Αθροίσματα

B1) Να μεταφέρετε τον παραπάνω πίνακα στο τετράδιό σας και να τον συμπληρώσετε.
Β2) Να βρείτε τη μέση τιμή της μεταβλητής x .
B3) Να υπολογίσετε τη διάμεσο της μεταβλητής x.
B4) Ποιο είναι το πλήθος και το ποσοστό των υπαλλήλων που απουσίασαν από 2 έως και 4 ημέρες.
2011 ΕΠΑΛ: ΘΕΜΑ Γ

(Μονάδες 10 +5 + 5 + 5)

Δίνεται το παρακάτω ιστόγραμμα, που αφορά τις ηλικίες 40 εργαζομένων σε μια επιχείρηση.
Γ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον πίνακα που ακολουθεί και να τον συμπληρώσετε με βάση το
παραπάνω ιστόγραμμα.

Γ2. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή των ηλικιών των εργαζομένων.
Γ3. Πόσοι εργαζόμενοι έχουν ηλικία τουλάχιστον 45 ετών;
Γ4. Τί ποσοστό εργαζομένων έχουν ηλικία κάτω των 35 ετών;
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. :
2012 ΕΠΑΛ: ΘΕΜΑ Β

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

(Μονάδες 4 + 8 + 10 + 3 )

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι ημερήσιες ώρες διαβάσματος 25 μαθητών μιας τάξης ενός ΕΠΑ.Λ.
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Β1. Να
υπολογίσετε τον
αριθμό κ
Β2. Για κ=3 να
μεταφέρετε και να
συμπληρώσετε
τον παραπάνω
πίνακα.

Β3. Για κ=3 να υπολογίσετε τη μέση τιμή x και να βρείτε τη διάμεσο δ των παρατηρήσεων.
Β4. Για κ=3 να υπολογίσετε το ποσοστό των μαθητών που διαβάζουν τουλάχιστον 3 ώρες ημερησίως.

2013 ΕΠΑΛ: ΘΕΜΑ Γ
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(Μονάδες 5 + 5 + 7 + 8 )

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μισθοί των υπαλλήλων μιας εταιρείας (σε εκατοντάδες €)
Γ1) Συμπληρώσετε τον παραπάνω πίνακα στο
τετράδιό σας..
Γ2) Να υπολογίσετε την μέση τιμή x των
μισθών των υπαλλήλων.
Γ3)

Τι ποσοστό υπαλλήλων έχουν μισθό
το πολύ 1000 €;
Γ4) Να υπολογίσετε τη διακύμανση s2 των μισθών των υπαλλήλων της εταιρείας.
2014 ΕΠΑΛ: ΘΕΜΑ Γ

(Μονάδες 7 + 5 + 4 + 9 )

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ηλικίες των υπαλλήλων μιας εταιρείας.
Α/Α
1η κλάση
2η κλάση
3η κλάση
4η κλάση
Γ3)

Ηλικίες
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[25, 35)
[35, 45)
[45, 55)
[55, 65)

Συχνότητα (αριθμός
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Σχετική
συχνότητα fi

Γ1)
Συμπληρώσετε
τον παραπάνω πίνακα
στο τετράδιό σας.
Γ2) Να υπολογίσετε
την μέση ηλικία των
υπαλλήλων.

Υπολογίστε το ποσοστό υπαλλήλων που έχουν ηλικία τουλάχιστον 45 ετών.

Γ4)
Από την εταιρεία αποχωρούν 5 υπάλληλοι της 4 ης κλάσης, πέντε υπάλληλοι της 2ης κλάσης και
ταυτόχρονα προσλαμβάνονται 10 υπάλληλοι με ηλικίες στην 1η κλάση. Υπολογίστε την νέα μέση τιμή της
ηλικίας των υπαλλήλων.
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΑ.Λ. :

2015 ΕΠΑΛ: ΘΕΜΑ B

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

(Μονάδες 7 + 5 + 9 + 4 )
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