
 

 

               ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1 Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ.      

     ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2
ου  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Ονοµατεπώνυµο:      ∆ιάρκεια:3 ώρες 

Θέµα Α 

 
Α1.Τι ονοµάζεται εύρος µιας µεταβλητής;     (7,5 µονάδες) 

Α2. Να δώσετε τον ορισµό της διαµέσου(δ) ενός δείγµατος ν παρατηρήσεων. 

(7,5 µονάδες) 

Α3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο σας, 

δίπλα στο γράµµα  που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό(Σ),  αν η 

πρόταση είναι σωστή ή την λέξη Λάθος(Λ), αν η πρόταση είναι λανθασµένη: 

(10 µονάδες) 

i) Η µέση τιµή επηρεάζεται και από τις ακραίες τιµές  µιας κατανοµής. 

ii) Αν η τιµή του συντελεστή µεταβλητότητας (µεταβολής) ενός δείγµατος 

παρατηρήσεων είναι µικρότερη του 10% ,τότε ο πληθυσµός του δείγµατος 

θεωρείται οµοιογενής. 

iii) Η µέση τιµή υπολογίζεται µόνο σε ποσοτικές µεταβλητές. 

iv) Η διακύµανση εκφράζεται στις ίδιες µονάδες µε τις οποίες εκφράζονται οι 

παρατηρήσεις. 

v) Η µέση τιµή ενός συνόλου ν παρατηρήσεων είναι ένα µέτρο θέσης. 

 

Θέµα Β  

 
Οι ηµέρες απουσίας 50 υπαλλήλων µιας εταιρείας από την εργασία τους ,τον 

περασµένο µήνα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :  
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Β1.Να µεταφέρετε στο τετράδιο σας τον πίνακα και να τον συµπληρώσετε   

                   (10 µονάδες) 

Β2.Να υπολογίσετε τη µέση τιµή της µεταβλητής x                                   (5 µονάδες) 

Β3.Να υπολογίσετε τη διάµεσο της µεταβλητής x             (5 µονάδες) 

Β4.Να βρείτε το πλήθος και το ποσοστό των υπαλλήλων που απουσίασαν από 2 έως 

και 4 ηµέρες                  (5 µονάδες) 



 

 

 

Θέµα Γ
 

 

∆ίνεται το παρακάτω ιστόγραµµα ,που αφορά τις ηλικίες 40 εργαζοµένων σε µια 

επιχείρηση :  
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Γ1.     Να µεταφέρετε στο τετράδιο σας τον πίνακα που ακολουθεί και να τον      

           συµπληρώσετε µε βάση το παραπάνω ιστόγραµµα. 
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         (10 µονάδες) 

 
Γ2.       Να υπολογίσετε την µέση ηλικία των εργαζοµένων.                (5 µονάδες) 
Γ3.       Πόσοι εργαζόµενοι έχουν ηλικία τουλάχιστον 45 ετών ;               (5 µονάδες) 

Γ4.       Τι ποσοστό εργαζοµένων έχουν ηλικία κάτω των 35 ετών ;          (5 µονάδες) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Θέµα ∆ 
 

 
∆1.Συµπλήρωσε τον πίνακα ο οποίος αναφέρεται στη βαθµολογία 200 µαθητών σε  

ένα µάθηµα ,στο οποίο εξετάστηκαν πριν την είσοδο τους σε ιδιωτική σχολή. 
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Άθροισµα         200           1000 

 

         (12 µονάδες) 

 

∆2.Υπολογίστε τη µέση βαθµολογία.               (7 µονάδες) 

 

∆3.Η σχολή αποφάσισε να δεχτεί το 25% των υποψηφίων .Τι βαθµό πρέπει να έχει 

ένας υποψήφιος για να εισαχθεί ;                           (6 µονάδες) 

 

          Καλή επιτυχία!!!!! 


