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2.  Στατιστική 
 

2.1 Βασικές έννοιες 
 

1. Στατιστική (Statistics – not Greek) 
Στατιστική είναι ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών για : 

 το σχεδιασμό της διαδικασίας συλλογής δεδομένων 

 τη συνοπτική και αποτελεσματική παρουσίασή τους 

 την ανάλυση και εξαγωγή αντίστοιχων συμπερασμάτων. 
 

2. Πληθυσμός (Population) 
Είναι ένα σύνολο που θέλουμε να εξετάσουμε τα στοιχεία του ως προς ένα ή περισσότερα 
χαρακτηριστικά του. Τα στοιχεία του πληθυσμού συχνά αναφέρονται και ως μονάδες ή άτομα του 
πληθυσμού. 
 

3. Μεταβλητές (Variables)   
Τα χαρακτηριστικά ως προς τα οποία εξετάζουμε έναν πληθυσμό λέγονται μεταβλητές και τις 
συμβολίζουμε συνήθως με τα κεφαλαία γράμματα X , Y, Z. Οι δυνατές τιμές που μπορεί να πάρει 
μια μεταβλητή λέγονται τιμές της μεταβλητής. 

Τις μεταβλητές τις διακρίνουμε : 

 

α) Σε ποιοτικές ή κατηγορικές μεταβλητές, των οποίων οι τιμές τους δεν είναι αριθμοί. Τέτοιες 

είναι, για παράδειγμα, η ομάδα αίματος (με τιμές Α, Β, ΑΒ, Ο), το φύλο (με τιμές αγόρι, κορίτσι) 

 

β) Σε ποσοτικές μεταβλητές, των οποίων οι τιμές είναι αριθμοί και διακρίνονται: 

1) Σε διακριτές μεταβλητές, που παίρνουν μόνο “μεμονωμένες” τιμές. Τέτοιες μεταβλητές είναι, 
για παράδειγμα, ο αριθμός των υπαλλήλων μιας επιχείρησης (με τιμές 1,2,…), το αποτέλεσμα 
της ρίψης ενός ζαριού (με τιμές 1,2,…,6) κτλ. 

2) Σε συνεχείς μεταβλητές, που μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιμή ενός διαστήματος 
πραγματικών αριθμών (α, β) . Τέτοιες μεταβλητές είναι το ύψος και το βάρος των μαθητών της 
Γ΄ Λυκείου, ο χρόνος που χρειάζονται οι μαθητές να απαντήσουν στα θέματα μιας εξέτασης, η 
διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης κτλ. 

 

4. Απογραφή   
Αν εξετάσουμε όλα τα άτομα (στοιχεία) του πληθυσμού ως προς το χαρακτηριστικό που μας 

ενδιαφέρει, τότε η μέθοδος αυτή συλλογής των δεδομένων καλείται απογραφή. 
 

5. Δείγμα   
Όπου η απογραφή είναι δύσκολη, αδύνατη ή οικονομικά και χρονικά ασύμφορη, ο ερευνητής μαζεύει 

πληροφορίες από κάποια μικρή ομάδα ή υποσύνολο του πληθυσμού, το οποίο καλείται δείγμα. 

Κάνει τις παρατηρήσεις του στο δείγμα αυτό και μετά γενικεύει τα συμπεράσματά του για ολόκληρο 
τον πληθυσμό.  

  

6. Αντιπροσωπευτικό Δείγμα   
Τα συμπεράσματα όμως που θα προκύψουν από τη μελέτη του δείγματος θα είναι αξιόπιστα, θα 

ισχύουν δηλαδή με ικανοποιητική ακρίβεια για ολόκληρο τον πληθυσμό, αν η επιλογή του δείγματος 

γίνει με σωστό τρόπο, ώστε το δείγμα να είναι, όπως λέμε, αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού. 

Στην πράξη, ένα δείγμα θεωρείται αντιπροσωπευτικό ενός πληθυσμού, εάν έχει επιλεγεί κατά τέτοιο 

τρόπο, ώστε κάθε μονάδα του πληθυσμού να έχει την ίδια δυνατότητα να επιλεγεί. 

  

7. Δειγματοληψία   
Οι αρχές και οι μέθοδοι για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από πεπερασμένους πληθυσμούς 

είναι το αντικείμενο της Δειγματοληψίας (Sampling), που αποτελεί τη βάση της Στατιστικής. Γενικά, 
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μπορούμε να πούμε ότι η οργάνωση της συλλογής και επεξεργασίας των σχετικών δεδομένων και 
πληροφοριών γίνεται κατά τρόπο που για δεδομένη ακρίβεια να επιτυγχάνεται το χαμηλότερο 
δυνατό κόστος ή, αντιστρόφως, να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ακρίβεια την οποίαν επιτρέπουν 
τα μέσα που διαθέτουμε. 

 

Ασκήσεις 
 

241. α) Το χρώμα κάθε αυτοκινήτου είναι ποιοτική μεταβλητή.      Σ Λ 
β) Ο αριθμός των ανθρώπων που παρακολουθούν μια συγκεκριμένη τηλεοπτική       

εκπομπή είναι διακριτή ποσοτική μεταβλητή.      Σ Λ 
γ) Ο αριθμός των απουσιών των μαθητών της Γ΄ Λυκείου είναι συνεχής ποσοτική    

μεταβλητή.            Σ Λ 
 

242. Από τις παρακάτω μεταβλητές διακριτή ποσοτική είναι          

Α. το βάρος μαθητών      Β. η μηνιαία κατανάλωση ρεύματος      

Γ. ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών  Δ. ο αριθμός απουσιών       

Ε. η ποιότητα του περιεχομένου των βιβλίων 
 

243. Ένα σύνολο στο οποίο εξετάζουμε τα στοιχεία του ως προς ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά του 
λέγεται ……………………………….. 

 

244. Τα χαρακτηριστικά ως προς τα οποία εξετάζουμε έναν πληθυσμό λέγονται ………………………… 
 

245. Οι δυνατές τιμές που μπορεί να πάρει μια μεταβλητή λέγονται ………………………………………… 
 

246. Τις μεταβλητές τις διακρίνουμε:   
α) Σε  .......................... …….των οποίων οι τιμές τους δεν είναι αριθμοί.         

β) Σε  .......................... …….των οποίων οι τιμές είναι αριθμοί και διακρίνονται:  

i)  Σε ...................... …….., που παίρνουν μόνο “μεμονωμένες” τιμές. 

ii)  Σε  ……………………..., που μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιμή ενός διαστήματος   

πραγματικών αριθμών (α, β).  

247. Ένας τρόπος για να πάρουμε τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειαζόμαστε για κάποιο 
πληθυσμό είναι να εξετάσουμε όλα τα άτομα του πληθυσμού ως προς το χαρακτηριστικό που μας 
ενδιαφέρει. Η μέθοδος αυτή συλλογής των δεδομένων καλείται ……………………… 

 

248. Οι αρχές και οι μέθοδοι για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από πεπερασμένους πληθυσμούς 
είναι το αντικείμενο της …………………………………. που αποτελεί τη βάση της Στατιστικής. 

 

249. Μελετάμε τους μαθητές της Γ΄ τάξης ενός Λυκείου ως προς το βαθμό απολυτηρίου τους, τη 
διαγωγή τους, τον αριθμό απουσιών, την κατεύθυνση που παρακολουθούν, το βάρος τους. Να 
βρείτε:                  
α) Ποιες από τις μεταβλητές αυτές είναι   i) ποιοτικές,  ii) ποσοτικές.          
β) Από τις ποσοτικές μεταβλητές, ποιες είναι  i) διακριτές,  ii) συνεχείς. 
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2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων 
 

1. Τιμές μιας Μεταβλητής – χi  
Οι τιμές μιας μεταβλητής Χ ,  συμβολίζονται με 1 2 kχ , χ ,..., χ    ή    iχ   όπου  i 1,2,...,k  

  

2. Συχνότητα (Frequency) – νi 
Ας υποθέσουμε ότι 1 2 kχ , χ ,..., χ  είναι οι τιμές μιας μεταβλητής Χ, που αφορά τα άτομα ενός 

δείγματος μεγέθους  ν  ,  κ  ν . Στην τιμή  iχ   αντιστοιχίζεται η (απόλυτη) συχνότητα  iν  , δηλαδή ο 

φυσικός αριθμός που δείχνει πόσες φορές εμφανίζεται η τιμή iχ  της εξεταζόμενης μεταβλητής 

Χ στο σύνολο των παρατηρήσεων. 
  

3. Μέγεθος του Δείγματος – ν   
Το άθροισμα όλων των συχνοτήτων είναι ίσο με το μέγεθος  ν  του δείγματος , δηλαδή :  

1 2 kν ν ... ν ν     ή αλλιώς   iν ν     ή    
k

i
i 1

ν ν


  

  

4. Σχετική Συχνότητα (Relative Frequency) – fi 
Αν διαιρέσουμε τη συχνότητα  iν   με το μέγεθος  ν  του δείγματος, προκύπτει η σχετική συχνότητα 

if   της τιμής  iχ   , δηλαδή  i
i

ν
f   ,  i 1,2,...,k

ν
   

  
 

5. Ιδιότητες της Σχετικής Συχνότητας   

α) i0 f 1    ,  για  i 1,2,...,k          

  αφού   
:ν

i
i i

ν0 ν
0 ν ν  0 f 1

ν ν ν
         

β) 1 2 kf f ... f 1                

αφού  1 2 k 1 2 k
1 2 k

ν ν ν ν ν ... ν ν
f f ... f ... 1

ν ν ν ν ν

  
             ή αλλιώς  if 1    ή   

k

i
i 1

f 1


  

  

6. Σχετική Συχνότητα επί της % – fi%    

i if% f 100   

προφανώς :   1 2 kf % f % ... f % 100       ή αλλιώς  if% 100    ή   
k

i
i 1

f% 100


  

 

7. Πίνακας (κατανομής) Συχνοτήτων   
Οι ποσότητες iχ  , iν  , if  , if%  για ένα δείγμα συγκεντρώνονται σε ένα συνοπτικό πίνακα, που 

ονομάζεται πίνακας κατανομής συχνοτήτων ή απλά πίνακας συχνοτήτων. 
 

Παρατήρηση :  
Για να συμπληρώσουμε τη στήλη των σχετικών συχνοτήτων  if   ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ τον τύπο  

i
i

ν
f

ν
  , γιατί οι διαιρέσεις πολλές φορές είναι χρονοβόρες. Ακόμα και αν δεν το ζητάει η άσκηση 

κατασκευάζουμε τη στήλη  if%  και βρίσκουμε την αναλογία ανάμεσα στο μέγεθος του δείγματος  

ν  και το  100%.  Η ίδια αναλογία ισχύει για κάθε  iν   και  if%. 
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Αφού βρούμε τη στήλη  if%  συμπληρώνουμε τη στήλη  if   μετακινώντας την υποδιαστολή  2  

θέσεις αριστερά ( δηλαδή το 25% αντιστοιχεί σε 0,25  και  το 7,5% αντιστοιχεί σε 0,075). 
 
Αναλογίες ανάμεσα σε  ν  και  100% – ( νi  και  fi% ) : 

μέγεθος    15   αντιστοιχεί σε  100%  –  διαιρώ με  3  και πολλαπλασιάζω με  20  (με  2  και  με  10)  

μέγεθος    20   αντιστοιχεί σε  100%  –  πολλαπλασιάζω με  5 

μέγεθος    25   αντιστοιχεί σε  100%  –  πολλαπλασιάζω με  4 

μέγεθος    30   αντιστοιχεί σε  100%  –  διαιρώ με  3  και πολλαπλασιάζω με  10 

μέγεθος    40   αντιστοιχεί σε  100%  –  διαιρώ με  2  και πολλαπλασιάζω με  5  (ή  : 4  και επί 10) 
      (ή αλλιώς : όσα έχω, άλλα τόσα και τα μισά) 

μέγεθος    50   αντιστοιχεί σε  100%  –  πολλαπλασιάζω με  2 

μέγεθος    60   αντιστοιχεί σε  100%  –  διαιρώ με  3  και πολλαπλασιάζω με  5  ή   
      διαιρώ με  6  και πολλαπλασιάζω με 10 

μέγεθος    75   αντιστοιχεί σε  100%  –  διαιρώ με  3  και πολλαπλασιάζω με  4 

μέγεθος    80   αντιστοιχεί σε  100%  –  διαιρώ με  4  και πολλαπλασιάζω με  5 

μέγεθος   100  αντιστοιχεί σε  100%  –  τότε   νi  =  fi% 

μέγεθος   150  αντιστοιχεί σε  100%  –  διαιρώ με  3  και πολλαπλασιάζω με  2 

μέγεθος   200  αντιστοιχεί σε  100%  –  διαιρώ με  2 

μέγεθος   250  αντιστοιχεί σε  100%  –  πολλαπλασιάζω με  2  και διαιρώ με  5 
 
 

8. Κατανομή Συχνοτήτων – Κατανομή Σχετικών Συχνοτήτων   
Για μια μεταβλητή, το σύνολο των ζευγών ( iχ  , iν ) λέμε ότι αποτελεί την κατανομή συχνοτήτων και 

το σύνολο των ζευγών ( iχ  , if ) , ή των ζευγών ( iχ  , if %) , την κατανομή των σχετικών 

συχνοτήτων. 
  
 

9. Αθροιστικές Συχνότητες (Ποσοτικές Μεταβλητές) 
Στην περίπτωση των ποσοτικών μεταβλητών έχουμε τις λεγόμενες αθροιστικές συχνότητες iΝ   

και τις αθροιστικές σχετικές συχνότητες iF  , οι οποίες εκφράζουν το πλήθος και το ποσοστό 

αντίστοιχα των παρατηρήσεων που είναι μικρότερες ή ίσες της τιμής iχ  . Συχνά οι iF  πολλαπλα-

σιάζονται επί 100 εκφραζόμενες έτσι επί τοις εκατό, δηλαδή i iF% 100 F  . Αν οι τιμές 

1 2 kχ , χ ,..., χ  μιας ποσοτικής μεταβλητής Χ είναι σε αύξουσα διάταξη, τότε η αθροιστική συχνότητα 

της τιμής iχ  είναι i 1 2 iΝ ν ν ... ν     . Όμοια, η αθροιστική σχετική συχνότητα είναι i 1 2 iF f f ... f     

και  i 1 2 iF% f % f % ... f%     , για i 1,2,...,k . 

Προφανώς ισχύουν οι σχέσεις :   1 1 2 2 1 k k k 1ν Ν   ,  ν Ν Ν   ,...,  ν Ν Ν        

 

1 1 2 2 1 k k k 1f F   ,  f F F   ,...,  f F F                 1 1 2 2 1 k k k 1f % F%  ,  f % F % F%  ,...,  f % F % F %      

 

    k k kΝ ν  ,  F 1  ,  F % 100    i

i

Ν
ν

F
  

 

10. Ραβδόγραμμα (Bar chart) – (Ποιοτικές Μεταβλητές)    
Αποτελείται από ορθογώνιες στήλες που οι βάσεις τους βρίσκονται πάνω στον οριζόντιο ή τον 
κατακόρυφο άξονα. Σε κάθε τιμή της μεταβλητής Χ αντιστοιχεί μια ορθογώνια στήλη της οποίας το 

ύψος είναι ίσο με την αντίστοιχη συχνότητα ή σχετική συχνότητα. Έτσι έχουμε αντίστοιχα το 

ραβδόγραμμα συχνοτήτων και το ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων. Τόσο η απόσταση 

μεταξύ των στηλών όσο και το μήκος των βάσεών τους καθορίζονται αυθαίρετα. 
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11. Διάγραμμα Συχνοτήτων (Line diagram) – (Ποσοτικές Μεταβλητές)   
Στην περίπτωση που έχουμε μια ποσοτική μεταβλητή αντί του ραβδογράμματος χρησιμοποιείται το 

διάγραμμα συχνοτήτων. Αυτό μοιάζει με το ραβδόγραμμα με μόνη διαφορά ότι αντί να 

χρησιμοποιούμε συμπαγή ορθογώνια υψώνουμε σε κάθε iχ  (υποθέτοντας ότι 1 2 kχ χ ... χ   ) μία 

κάθετη γραμμή με μήκος ίσο προς την αντίστοιχη συχνότητα. Μπορούμε επίσης αντί των 

συχνοτήτων iν  στον κατακόρυφο άξονα να βάλουμε τις σχετικές συχνότητες if  , οπότε έχουμε το 

διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων. 

Ενώνοντας τα σημεία ( iχ  , iν ) ή ( iχ  , if ) έχουμε το λεγόμενο πολύγωνο συχνοτήτων ή 

πολύγωνο σχετικών συχνοτήτων, αντίστοιχα, που μας δίνουν μια γενική ιδέα για τη μεταβολή της 
συχνότητας ή της σχετικής συχνότητας όσο μεγαλώνει η τιμή της μεταβλητής που εξετάζουμε. 
  

12. Κυκλικό Διάγραμμα (Pie chart)   
Το κυκλικό διάγραμμα χρησιμοποιείται για τη γραφική παράσταση τόσο των ποιοτικών όσο και 
των ποσοτικών δεδομένων, όταν οι διαφορετικές τιμές της μεταβλητής είναι σχετικά λίγες. Το 
κυκλικό διάγραμμα είναι ένας κυκλικός δίσκος χωρισμένος σε κυκλικούς τομείς, τα εμβαδά ή 

ισοδύναμα, τα τόξα των οποίων είναι ανάλογα προς τις αντίστοιχες συχνότητες iν  ή τις σχετικές 

συχνότητες if  των τιμών iχ  της μεταβλητής. Αν συμβολίσουμε με iα  το αντίστοιχο τόξο ενός 

κυκλικού τμήματος στο κυκλικό διάγραμμα συχνοτήτων, τότε :  

    i i i

360
α ν 360 f   ,  i 1,2,...,k

ν


     

Προφανώς   1 2 kα α ... α 360        ή αλλιώς   iα 360      ή    
k

i
i 1

α 360


   

Παρατήρηση :  
Για να συμπληρώσουμε τη στήλη των τόξων (γωνιών) iα   ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ τον τύπο 

i i i

360
α ν 360 f

ν


    , γιατί είναι χρονοβόρος. Ακόμα και αν δεν το ζητάει η άσκηση 

κατασκευάζουμε τη στήλη  if%  και βρίσκουμε την αναλογία ανάμεσα στο μέγεθος του δείγματος  

ν  ή  το  100%  και στις  360.  Η ίδια αναλογία ισχύει για κάθε  iν   –  if%  –  iα . 

Αφού βρούμε τη στήλη  if%  συμπληρώνουμε τη στήλη  iα  , πολλαπλασιάζοντας  με  3,6  ή 

χρησιμοποιώντας την αναλογία ότι το  100%  αντιστοιχεί σε  360  , το  25% αντιστοιχεί σε  90). 
 

Αναλογία ανάμεσα σε  fi%  και  αi : 

fi% αi 

100 360 

75 270 

60 216 

50 180 

40 144 

35 126 

30 108 

25 90 

20 72 

15 54 

10 36 

7,5 27 

5 18 

2,5 9 

2 7,2 

1 3,6 
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13. Σημειόγραμμα (Dot diagram) 
Όταν έχουμε λίγες παρατηρήσεις, η κατανομή τους μπορεί να περιγραφεί με το σημειόγραμμα, στο 

οποίο οι τιμές παριστάνονται γραφικά σαν σημεία υπεράνω ενός οριζόντιου άξονα. 

 

14. Χρονόγραμμα ή Χρονολογικό Διάγραμμα  
Χρησιμοποιείται για τη γραφική απεικόνιση της διαχρονικής εξέλιξης ενός οικονομικού, 

δημογραφικού ή άλλου μεγέθους. Ο οριζόντιος άξονας χρησιμοποιείται συνήθως ως άξονας 

μέτρησης του χρόνου και ο κατακόρυφος ως άξονας μέτρησης της εξεταζόμενης μεταβλητής. 

 

15. Ομαδοποίηση των Παρατηρήσεων   
Οι πίνακες συχνοτήτων και κατ’ αναλογία τα αντίστοιχα διαγράμματα είναι δύσκολο να 
κατασκευαστούν, όταν το πλήθος των τιμών μιας μεταβλητής είναι αρκετά μεγάλο. Αυτό μπορεί να 
συμβεί είτε στην περίπτωση μιας διακριτής μεταβλητής είτε, πολύ περισσότερο, στην περίπτωση 
μιας συνεχούς μεταβλητής, όπου αυτή μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή στο διάστημα ορισμού 
της. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο να ταξινομηθούν (ομαδοποιηθούν) τα δεδομένα σε 

μικρό πλήθος ομάδων, που ονομάζονται και κλάσεις (class intervals), έτσι ώστε κάθε τιμή να ανήκει 

μόνο σε μία κλάση. Τα άκρα των κλάσεων καλούνται όρια των κλάσεων (class boundaries). 
Συνήθως υιοθετούμε την περίπτωση που μια κλάση περιέχει το κάτω άκρο της (κλειστή αριστερά) 

αλλά όχι το άνω άκρο της (ανοικτή δεξιά), δηλαδή οι κλάσεις είναι της μορφής [ , ). Οι 
παρατηρήσεις κάθε κλάσης θεωρούνται όμοιες, οπότε μπορούν να “αντιπροσωπευθούν” από τις 

κεντρικές τιμές iχ  , τα κέντρα δηλαδή κάθε κλάσης. 

 

 Το πρώτο βήμα στην ομαδοποίηση των δεδομένων είναι η εκλογή του αριθμού  κ  των ομάδων ή 
κλάσεων. Ο αριθμός αυτός συνήθως ορίζεται αυθαίρετα από τον ερευνητή. Σε μια άσκηση ο 

αριθμός  κ  των κλάσεων συνήθως μας δίδεται. 
 

 Το δεύτερο βήμα είναι ο προσδιορισμός του πλάτους των κλάσεων. Πλάτος μιας κλάσης 
ονομάζεται η διαφορά του κατωτέρου από το ανώτερο όριο της κλάσης. Για να κατασκευάσουμε 

ισοπλατείς κλάσεις, χρησιμοποιούμε το εύρος (range)  R  του δείγματος, δηλαδή τη διαφορά της 
μικρότερης παρατήρησης από τη μεγαλύτερη παρατήρηση του συνολικού δείγματος. Τότε 

υπολογίζουμε το πλάτος  c  των κλάσεων διαιρώντας το εύρος  R  δια του αριθμού των κλάσεων 

κ , στρογγυλεύοντας, αν χρειαστεί για λόγους διευκόλυνσης, πάντα προς τα πάνω.   

Δηλ.   R max min   
R

c
k

  (στρογγυλοποιώντας πάντα προς τα πάνω)    

π.χ.   κ = 5  ,  max = 76,2  ,  min = 36  , τότε  R 40,2  , 
40,2

c 8,04
5

    ή  c 8,1   ή  c 9  

 

 Το επόμενο βήμα είναι η κατασκευή των κλάσεων. Ξεκινώντας από την μικρότερη παρατήρηση 

και προσθέτοντας κάθε φορά το πλάτος  c  δημιουργούμε τις  κ  κλάσεις. Αυτονόητο είναι ότι η 
μεγαλύτερη τιμή του δείγματος θα (πρέπει να) ανήκει οπωσδήποτε στην τελευταία κλάση. 

 

 Τέλος, γίνεται η διαλογή των παρατηρήσεων. Το πλήθος των παρατηρήσεων iν  που 

προκύπτουν από τη διαλογή για την κλάση  i  καλείται συχνότητα της κλάσης αυτής ή 

συχνότητα της κεντρικής τιμής  iχ   ,  i 1,2,...,k . 

 

16. Ιστόγραμμα Συχνοτήτων (Histogram) – (Ομαδοποιημένα Δεδομένα) 
Η αντίστοιχη γραφική παράσταση ενός πίνακα συχνοτήτων με ομαδοποιημένα δεδομένα γίνεται με 

το λεγόμενο ιστόγραμμα συχνοτήτων. Στον οριζόντιο άξονα ενός συστήματος ορθογωνίων αξόνων 
σημειώνουμε, με κατάλληλη κλίμακα, τα όρια των κλάσεων. Στη συνέχεια, κατασκευάζουμε 
διαδοχικά ορθογώνια (ιστούς), από καθένα από τα οποία έχει βάση ίση με το πλάτος της κλάσης και 

ύψος τέτοιο, ώστε το εμβαδόν του ορθογωνίου να ισούται με τη συχνότητα της κλάσης αυτής. 

Θεωρώντας το πλάτος  c  ως μονάδα μέτρησης του χαρακτηριστικού στον οριζόντιο άξονα, το ύψος 
κάθε ορθογωνίου είναι ίσο προς τη συχνότητα της αντίστοιχης κλάσης, έτσι ώστε να ισχύει πάλι ότι 
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το εμβαδόν των ορθογωνίων είναι ίσο με τις αντίστοιχες συχνότητες. Επομένως, στον κατακόρυφο 
άξονα σε ένα ιστόγραμμα συχνοτήτων βάζουμε τις συχνότητες. Με ανάλογο τρόπο κατασκευάζεται 

και το ιστόγραμμα σχετικών συχνοτήτων, οπότε στον κατακόρυφο άξονα βάζουμε τις σχετικές 
συχνότητες. 
 

17. Πολύγωνο Συχνοτήτων (Frequency Polygon)   
Αν στα ιστογράμματα συχνοτήτων θεωρήσουμε δύο ακόμη υποθετικές κλάσεις, στην αρχή και στο 
τέλος, με συχνότητα μηδέν και στη συνέχεια ενώσουμε τα μέσα των άνω βάσεων των ορθογωνίων, 

σχηματίζεται το λεγόμενο πολύγωνο συχνοτήτων. Το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από το 
πολύγωνο συχνοτήτων και τον οριζόντιο άξονα είναι ίσο με το άθροισμα των συχνοτήτων, δηλαδή 
με το μέγεθος του δείγματος ν. Όμοια κατασκευάζεται από το ιστόγραμμα σχετικών συχνοτήτων και 

το πολύγωνο σχετικών συχνοτήτων με εμβαδόν ίσο με 1. 

Με τον ίδιο τρόπο κατασκευάζονται και τα ιστογράμματα αθροιστικών συχνοτήτων και 

αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων. Αν ενώσουμε σε ένα ιστόγραμμα αθροιστικών συχνοτήτων 

τα δεξιά άκρα (όχι μέσα) των άνω βάσεων των ορθογωνίων με ευθύγραμμα τμήματα βρίσκουμε το 

πολύγωνο αθροιστικών συχνοτήτων της κατανομής. 

  

Ιστόγραμμα και πολύγωνο συχνοτήτων 
Ιστόγραμμα και πολύγωνο αθροιστικών 

σχετικών συχνοτήτων 
 

18. Καμπύλη Συχνοτήτων (Frequency Curve)   
Εάν υποθέσουμε ότι ο αριθμός των κλάσεων για μια συνεχή μεταβλητή είναι αρκετά μεγάλος (τείνει 
στο άπειρο) και ότι το πλάτος των κλάσεων είναι αρκετά μικρό (τείνει στο μηδέν), τότε η πολυγωνική 

γραμμή συχνοτήτων τείνει να πάρει τη μορφή μιας ομαλής καμπύλης, η οποία ονομάζεται καμπύλη 

συχνοτήτων. 
 
 

19. Μορφές Κατανομής Συχνοτήτων   
Η μορφή μιας κατανομής συχνοτήτων εξαρτάται από το πώς είναι κατανεμημένες οι παρατηρήσεις 
σε όλη την έκταση του εύρους τους. Μερικές χαρακτηριστικές καμπύλες συχνοτήτων που συναντάμε 
συχνά στις εφαρμογές δίνονται στο παρακάτω σχήμα. Η κατανομή (β), με “κωδωνοειδή” μορφή 

λέγεται κανονική κατανομή (Normal Distribution) και παίζει σπουδαίο ρόλο στη Στατιστική. Όταν οι 
παρατηρήσεις “κατανέμονται” ομοιόμορφα σε ένα διάστημα [α, β], όπως στην κατανομή (α), η 

κατανομή λέγεται ομοιόμορφη. Όταν οι παρατηρήσεις δεν είναι συμμετρικά κατανεμημένες, η 
κατανομή λέγεται ασύμμετρη με θετική ασυμμετρία όπως στην κατανομή (γ) ή αρνητική ασυμμετρία 
όπως στην κατανομή (δ). 
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Ασκήσεις 
 

250. α) Συχνότητα νi της τιμής χi μιας μεταβλητής Χ είναι ο φυσικός αριθμός, που δείχνει 

πόσες φορές εμφανίζεται η τιμή χi της μεταβλητής αυτής.      Σ Λ 
β) Το άθροισμα όλων των συχνοτήτων μιας κατανομής είναι ίσο με 1,               

δηλαδή ν1 + ν2 +… + νκ =1.         Σ Λ 

γ) Η συχνότητα της τιμής χi μιας μεταβλητής Χ είναι αρνητικός αριθμός.   Σ Λ 
δ) Αν διαιρέσουμε τη συχνότητα νi μιας μεταβλητής Χ με το μέγεθος ν του    

δείγματος, προκύπτει η σχετική συχνότητα fi της τιμής χi.     Σ Λ 
ε) Το άθροισμα όλων των σχετικών συχνοτήτων μιας κατανομής είναι ίσο        

με το μέγεθος ν του δείγματος.        Σ Λ 
στ) Το σύνολο των ζευγών (χi, fi) όπου fi η σχετική συχνότητα της τιμής χi ,      

αποτελεί την κατανομή των σχετικών συχνοτήτων.      Σ Λ 
ζ) Οι αθροιστικές συχνότητες Νi και οι αθροιστικές σχετικές συχνότητες Fi μιας     

κατανομής χρησιμοποιούνται στην περίπτωση των ποιοτικών μεταβλητών.  Σ Λ 
η) Οι αθροιστικές συχνότητες Νi μιας κατανομής εκφράζουν το πλήθος των         

παρατηρήσεων που είναι μικρότερες ή ίσες της τιμής χi.     Σ Λ 
θ) Οι αθροιστικές σχετικές συχνότητες Fi μιας κατανομής εκφράζουν το ποσοστό     

των παρατηρήσεων που είναι μεγαλύτερες ή ίσες της τιμής χi.    Σ Λ 
ι) Το ραβδόγραμμα χρησιμοποιείται για τη γραφική παράσταση των τιμών μιας     

ποσοτικής μεταβλητής.         Σ Λ 
ια) Όταν θέλουμε να κάνουμε τη γραφική παράσταση των τιμών της μεταβλητής        

Χ: “αριθμός αδελφών μαθητών της Γ΄ Λυκείου” χρησιμοποιούμε το διάγραμμα            

συχνοτήτων.           Σ Λ 
ιβ) Το κυκλικό διάγραμμα χρησιμοποιείται για τη γραφική παράσταση μόνο       

ποιοτικών δεδομένων.         Σ Λ 
ιγ) Το κυκλικό διάγραμμα είναι ένας κυκλικός δίσκος χωρισμένος σε κυκλικούς    

τομείς τα εμβαδά των οποίων είναι αντιστρόφως ανάλογα προς τις    

αντίστοιχες συχνότητες νi         Σ Λ 
ιδ) Το σημειόγραμμα χρησιμοποιείται για τη γραφική απεικόνιση της διαχρονικής         

εξέλιξης μιας εξεταζόμενης μεταβλητής.       Σ Λ 

ιε) Το διπλανό σχήμα είναι ένα χρονόγραμμα       Σ Λ 
ιστ) Όταν το πλήθος των τιμών μιας μεταβλητής είναι αρκετά μεγάλο είναι    

απαραίτητο να ταξινομηθούν τα δεδομένα σε κλάσεις.     Σ Λ 
ιζ) Πλάτος κλάσης ενός δείγματος ονομάζεται το άθροισμα του κατωτέρου και    

του ανωτέρου ορίου της κλάσης.        Σ Λ 

ιη) Η κατανομή συχνοτήτων με “κωδωνοειδή” μορφή λέγεται κανονική κατανομή.  Σ Λ 

ιθ) Η διπλανή κατανομή είναι ασύμμετρη με αρνητική ασυμμετρία.   Σ Λ 
κ) Όταν ο αριθμός των κλάσεων για μια συνεχή μεταβλητή είναι αρκετά μικρός    

και το πλάτος των κλάσεων είναι αρκετά μεγάλο τότε η πολυγωνική γραμμή   
συχνοτήτων τείνει να πάρει τη μορφή μιας ομαλής καμπύλης, η οποία    

ονομάζεται καμπύλη συχνοτήτων.       Σ   Λ 
κα) Οι παρατηρήσεις κάθε κλάσης ενός δείγματος μπορούν να      

αντιπροσωπευθούν από τις κεντρικές τιμές τους.     Σ Λ 

κβ) Σε όλες τις περιπτώσεις οι κλάσεις ενός δείγματος έχουν όλες το ίδιο πλάτος.  Σ Λ 
κγ) Το εύρος του δείγματος χρησιμοποιείται για να κατασκευάσουμε     

ισοπλατείς κλάσεις.        Σ Λ 
κδ) Το κέντρο κάθε κλάσης ενός δείγματος ισούται με την ημιδιαφορά      

των άκρων της κλάσης.         Σ Λ 
κε) Το πλάτος των κεντρικών τιμών ισοπλατών κλάσεων ενός δείγματος ισούται       

με το πλάτος των κλάσεων αυτών.       Σ Λ 
κστ) Η γραφική παράσταση ενός πίνακα συχνοτήτων μιας κατανομής με        

ομαδοποιημένα δεδομένα γίνεται με το ιστόγραμμα συχνοτήτων.   Σ Λ 
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κζ) Στο ιστόγραμμα συχνοτήτων κατασκευάζουμε διαδοχικά ορθογώνια καθένα     

από τα οποία έχει εμβαδόν ίσο με τη σχετική συχνότητα της κάθε κλάσης.  Σ Λ 
 

251. Έστω 1 2 κχ  , χ  ,..., χ  οι τιμές μιας ποσοτικής μεταβλητής Χ ενός δείγματος μεγέθους ν  με 

συχνότητες 1 2 κν  , ν  ,..., ν ,  αθροιστικές συχνότητες 1 2 κΝ  , Ν  ,..., Ν , σχετικές συχνότητες 1 2 κf  , f  ,..., f  

και αθροιστικές σχετικές συχνότητες 1 2 κF , F  ,..., F , με  κ  ν . Τότε ισχύουν :     

α) 1 2 κν ν ... ν 1      Σ Λ  β) 1 1Ν F    Σ Λ  

γ) 1 1Ν ν    Σ Λ  δ) κ 1 κ κΝ Ν ν     Σ Λ  

ε) κ 1 κ κΝ Ν ν      Σ Λ  στ) κ κ 1 κF F f    Σ Λ  

ζ)  κ κ 1 κ κ 1ν F F Ν Ν      Σ Λ  η) κ
κ κ 1

ν
F F

ν    Σ Λ 

 

252. α) Οι ποσότητες χi, νi, fi για ένα δείγμα συγκεντρώνονται σε ένα συνοπτικό πίνακα, που ονομάζεται 

……………………………………………….……. ή απλά ………………………………………..… . 

β) Μετά τη συλλογή των στατιστικών δεδομένων είναι αναγκαία η κατασκευή συνοπτικών 

…………………………………………………………………., ώστε να είναι εύκολη η κατανόησή 

τους και η εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων. 

γ) Ας υποθέσουμε ότι χ1, χ2, …, χκ είναι οι τιμές μιας μεταβλητής Χ, που αφορά τα άτομα ενός 

δείγματος μεγέθους ν, κ  ν. Στην τιμή χi αντιστοιχίζεται η …………………   ……, δηλαδή ο 

φυσικός αριθμός που δείχνει πόσες φορές εμφανίζεται η τιμή χi της εξεταζόμενης μεταβλητής Χ 

στο σύνολο των παρατηρήσεων. 

δ) Για μια μεταβλητή, το σύνολο των ζευγών (χi, νi) λέμε ότι αποτελεί την …………………………… 

και το  σύνολο των ζευγών (χi, fi), ή των ζευγών (χi, fi%), την ……………………………………….. 

ε) Στην περίπτωση των ποσοτικών μεταβλητών εκτός από τις συχνότητες νi και fi χρησιμοποιούνται 

συνήθως και οι λεγόμενες …………………………………………………………… και οι 

……………………………………………………… οι οποίες εκφράζουν το πλήθος και το ποσοστό 

αντίστοιχα των παρατηρήσεων που είναι μικρότερες ή ίσες της τιμής χi. 

στ) Το ………………………… χρησιμοποιείται για τη γραφική παράσταση των τιμών μιας ποιοτικής 

μεταβλητής. Στην περίπτωση που έχουμε μια ποσοτική μεταβλητή χρησιμοποιείται το 

διάγραμμα …………………………. 

ζ) Το ……………..…...…… διάγραμμα χρησιμοποιείται για τη γραφική παράσταση τόσο των 

ποιοτικών όσο και των ποσοτικών δεδομένων, όταν οι διαφορετικές τιμές της μεταβλητής είναι 

σχετικά λίγες. 

η) Η γραφική παράσταση ενός πίνακα συχνοτήτων με ομαδοποιημένα δεδομένα γίνεται με το 

……………………………… . Στον οριζόντιο άξονα ενός συστήματος ορθογωνίων αξόνων 

σημειώνουμε,    με κατάλληλη κλίμακα, τα όρια των κλάσεων. Στη συνέχεια κατασκευάζουμε 

διαδοχικά ορθογώνια καθένα από τα οποία έχει βάση ίση με το πλάτος της κλάσης και ύψος 

τέτοιο, ώστε το ……………. …………………………………………………………………….………. 

θ) Αν διαιρέσουμε τη συχνότητα νi με το μέγεθος ν του δείγματος, προκύπτει η 

…………………………..…………... …… της τιμής χi. 
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ι) Το είδος του διαγράμματος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να παραστήσουμε γραφικά 

τις παρατηρήσεις μιας ποιοτικής μεταβλητής είναι το …………………....……. ή το …..……….…. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ια) Αν το μέγεθος του δείγματος είναι  50  και η συχνότητα της τιμής  iχ  είναι  10  τότε η σχετική 

συχνότητα  if%  της τιμής αυτής είναι ……… 

ιβ) Αν το μέγεθος του δείγματος είναι  16  και η συχνότητα της τιμής  iχ  είναι  ……...  τότε η σχετική 

συχνότητα  if%  της τιμής αυτής είναι  25%. 

ιγ) Αν το μέγεθος του δείγματος είναι  ……...  και η συχνότητα της τιμής  iχ  είναι  10  τότε η σχετική 

συχνότητα  if%  της τιμής αυτής είναι  25%. 

ιδ) Αν οι αθροιστικές συχνότητες των τιμών 1 2χ χ   είναι  20  και  45  αντίστοιχα, τότε η συχνότητα 

της τιμής  …….  είναι  25. 

ιε) Αν οι αθροιστικές συχνότητες των τιμών 1 2χ χ   είναι  10  και  40  αντίστοιχα, τότε η συχνότητα 

της τιμής  2χ   είναι  ……… 

ιστ) Αν οι αθροιστικές σχετικές συχνότητες % των τιμών 1 2χ χ   είναι  25%  και  60%  αντίστοιχα, 

τότε η σχετική συχνότητα % της τιμής  2χ   είναι  …….%.  Αν επιπλέον το μέγεθος του δείγματος 

είναι  200 , τότε η συχνότητα της τιμής  2χ   είναι  ……… 

ιζ) Αν οι αθροιστικές σχετικές συχνότητες % των τιμών 1 2χ χ   είναι  30%  και  …….%  αντίστοιχα, 

τότε η σχετική συχνότητα % της τιμής  2χ   είναι  10%.  Αν επιπλέον το μέγεθος του δείγματος 

είναι  …….. , τότε η συχνότητα της τιμής  2χ   είναι  2. 

 

253. Να συμπληρωθεί ο πίνακας, ο οποίος παρουσιάζει τους ανεξεταστέους μαθητές της Α΄ Λυκείου: 

Μαθήματα  χi νi fi % 

Αρχαία Ελληνικά 6  

Νέα Ελληνικά  5 

Αγγλικά 8  

Μαθηματικά 8  

Φυσική 10 25 

Χημεία   

ΣΥΝΟΛΑ   

 

254. Μερικά από τα αποτελέσματα των εκλογών σ’ ένα εκλογικό τμήμα δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Κόμματα  
Συχνότητα νi 

(ψήφοι) 

Σχετική 

συχνότητα fi % 

Α 3.015  

Β  50 

Γ   

Δ 2.010 10 

Πόσους ψήφους πήρε καθένα από τα κόμματα Α, Β, Γ και Δ; 
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255. Σε ένα δείγμα μεγέθους ν με συχνότητα νi της τιμής χi μιας μεταβλητής Χ η σχετική συχνότητα fi 
ισούται με                

Α. fi = 
iν

ν
 Β. fi = 

ν

νi  Γ. fi = νi – ν Δ. fi = νi  ν Ε. fi = 
iν

100
 

 

256. Αν χ1, χ2, …, χκ είναι οι τιμές μιας μεταβλητής Χ, που αφορά τα άτομα ενός δείγματος μεγέθους ν, 
τότε αν στην τιμή χi αντιστοιχίσουμε τη συχνότητα νi ισχύει          

Α. ν1 + ν2 + … + νκ = 100  Β. ν1 + ν2 + … + νκ = ν Γ. ν1 + ν2 + … + νκ = κ      

Δ. ν1 + ν2 + … + νκ = νκ   Ε. ν1 + ν2 + … + νκ = 100ν  
 

257. Τα ζεύγη που αποτελεί την κατανομή συχνοτήτων είναι          

Α. (χi, νi)  Β. (χi, fi) Γ. (νi, fi) Δ. (χifi, νχi) Ε. (νfi, χi) 
 

258. Αν χ1, χ2, …, χκ είναι οι τιμές μιας μεταβλητής Χ, που αφορά τα άτομα ενός δείγματος μεγέθους ν,     

κ  ν, τότε για τις σχετικές συχνότητες f1, f2, …, fκ ισχύει           

Α. f1 + f2 + … + fκ = 100   Β. f1 + f2 + … + fκ = κ2  Γ. f1 + f2 + … + fκ = 1      

Δ. f1 + f2 + … + fκ = 100κ  Ε. f1 + f2 + … + fκ = κ 
 

259. Κατά την ομαδοποίηση παρατηρήσεων, αν R είναι το εύρος του δείγματος και κ ο αριθμός των 
κλάσεων, το πλάτος των κλάσεων c θα είναι             

Α. c  
κ

R
 Β. c  

R

κ
 Γ. c  κ  R Δ. c  κ – R Ε. c  R – κ 

 

260. Αν α , β είναι τα άκρα των κλάσεων σε μια ομαδοποίηση παρατηρήσεων, οι κλάσεις είναι της 
μορφής              

Α. (α, β)  Β. [α, β) Γ. (α, β] Δ. [α, β] Ε. όλα τα παραπάνω 
 

261. Στο κυκλικό διάγραμμα συχνοτήτων αν συμβολίσουμε με αi το αντίστοιχο τόξο ενός κυκλικού 
τμήματος τότε το αi ισούται με              

Α. 360 νi Β. 360 fi Γ. 90 fi Δ. 180 νi Ε. 180 fi 
 

262. Μια ποσοτική μεταβλητή  Χ  παίρνει τις τιμές 1 2 3χ χ χ   με αντίστοιχες αθροιστικές συχνότητες 

1 2 3N 30  ,  N 70  ,  N 120   , τότε :           

α) Το μέγεθος του δείγματος  ν  είναι :              

Α. 100 Β. 220  Γ. 30  Δ. 120  Ε. 70 

β) Η σχετική συχνότητα % της τιμής  1χ  είναι :            

Α. 30% Β. 60% Γ. 90%  Δ. 50% Ε. 25% 

γ) Η συχνότητα της τιμής  2χ   είναι :              

Α. 70  Β. 120  Γ. 100  Δ. 50  Ε. 40 

δ) Η γωνία της τιμής  3χ  στο κυκλικό διάγραμμα είναι :           

Α. 360 Β. 120 Γ. 240  Δ. 180 Ε. 150 

ε) Η αθροιστική σχετική συχνότητα % της τιμής  3χ   είναι :          

Α. 120% Β. 70% Γ. 30%  Δ. 41,67% Ε. 100% 
 

263. Έγινε μια δειγματοληπτική έρευνα για το βάρος των εμπορευμάτων μιας αποθήκης λαχανικών. 
Βρήκαμε ότι τα βάρη 10 κιβωτίων είναι σε κιλά 17, 12, 12, 15, 18, 22, 24, 25, 19, 20. Να βρείτε:      
α) Ποιος είναι ο πληθυσμός.  β) Ποιες είναι οι μονάδες.  γ) Ποιο είναι το δείγμα.       
δ) Ποια είναι η μεταβλητή και ποιες οι τιμές της. 

 

264. Σ’ ένα Λύκειο θέλουμε να εξετάσουμε την επίδοση 10 μαθητών στη Στατιστική στο τέλος του β΄ 
τριμήνου. Πήραμε τις επόμενες βαθμολογίες 15, 11, 10, 10, 14, 16, 19, 18, 13, 17. Να βρείτε:      
α) Ποιος είναι ο πληθυσμός.  β) Ποια είναι τα άτομα. γ) Ποια είναι η μεταβλητή.          
δ) Η μεταβλητή είναι   i) ποιοτική ή ποσοτική   ii) συνεχής ή διακριτή         
ε) Ποιες είναι οι παρατηρήσεις. 
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265. Σε μια πόλη μετρήσαμε τη μεγαλύτερη ημερήσια θερμοκρασία επί 30 συνεχείς ημέρες και βρήκαμε 
(σε βαθμούς Κελσίου):   

25 26 26 26 24 21 21 22 24 22 23 27 24 22 26 

25 27 22 22 24 23 23 26 25 23 21 21 23 23 26 

α) Να κατασκευάσετε πίνακα:  i) Συχνοτήτων.      ii) Αθροιστικών συχνοτήτων. 

β) Πόσες ημέρες η θερμοκρασία ήταν:   i) Μικρότερη από 23 C;  

ii)  Το πολύ  25 C;                    iii) Τουλάχιστον 24 C;  

 

266. Σε μια δειγματοληπτική έρευνα του βάρους των μαθητών της τρίτης τάξης ενός Δημοτικού 
Σχολείου 15 μαθητές είχαν τα επόμενα βάρη σε κιλά: 23, 25, 25, 26, 27, 30, 28, 28, 29, 24, 26, 26, 
23, 27, 30. Να βρείτε:                
α) Το σύνολο των τιμών της μεταβλητής Χ (όπου Χ είναι το βάρος των μαθητών).       
β) Τη συχνότητα των τιμών της μεταβλητής Χ.   

 

267. Τα 20 τμήματα διαφόρων Λυκείων έχουν τον εξής αριθμό μαθητών:   
25 29 26 25 28 27 25 26 27 26 

28 25 27 28 26 27 29 27 25 27 

α) Να κατασκευάσετε πίνακα:  i) Σχετικών συχνοτήτων.   ii) Αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων. 

β) Να κάνετε το διάγραμμα:    i) Συχνοτήτων.        ii) Αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων. 

γ) Να κάνετε το πολύγωνο των συχνοτήτων.  

 

268. Οι αποστάσεις (σε km) των 25 κοινοτήτων ενός νομού από το πλησιέστερο νοσοκομείο είναι:   
5 10 8 8 13 10 4 2 0 16 5 15 9 

6 4 7 5 4 6 7 7 5 8 10 3  

α) Να κατασκευάσετε πίνακα συχνοτήτων, αθροιστικών συχνοτήτων, απολύτων και σχετικών  των 
αποστάσεων. 

β) Πόσες κοινότητες απέχουν από το νοσοκομείο περισσότερο από 10 km;  
 

269. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας και να σχεδιάσετε το κυκλικό διάγραμμα :    

Ήπειρος Έκταση fi % Μοίρες  αi 

Αμερική 30   

Ασία 45   

Αφρική 24   

Ευρώπη 12   

Ωκεανία 9   

Σύνολα   360 

 

270. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατανομή (%) του πληθυσμού της Ελλάδας κατά τις 
απογραφές των ετών 1951, 1961, 1971. Να κατασκευάσετε το ραβδόγραμμα σχετικών 
συχνοτήτων.   

 Έτος 

απογραφής 

Αστικός 

πληθυσμός % 

Ημιαστικός 

πληθυσμός % 

Αγροτικός 

πληθυσμός % 

1951 37,7 14,8 47,5 

1961 43,3 12,9 43,8 

1971 53,2 11,6 35,2 
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271. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις εξαγωγές της χώρας μας κατά το 1977, ανάλογα με το μέσο 
μεταφοράς.   

Μέσο μεταφοράς Θαλασσίως Σιδηροδρομικώς Οδικώς Αεροπορικώς 

Αξία σε εκατ. € 135 30 90 15 

Να κάνετε το αντίστοιχο κυκλικό διάγραμμα. 
 

272. Το παρακάτω πολύγωνο συχνοτήτων παρουσιάζει τους βαθμούς των φοιτητών μιας 
σχολής στο μάθημα της Στατιστικής. Να 

κατασκευάσετε :  

α) πίνακα συχνοτήτων που αντιστοιχούν στο 

πολύγωνο αυτό.  

β) πολύγωνο αθροιστικών συχνοτήτων. 

 

273. Οι υπάλληλοι μιας εταιρείας έχουν τις παρακάτω ηλικίες:   
28 36 22 41 27 50 32 29 42 26 31 28 59 30 26 36 29 

25 38 36 45 27 29 32 39 47 28 30 34 28 24 44 39 33 

53 33 31 40 20 34 37 29 33 26 36 34 49 43 37 27  

α) Να ομαδοποιήσετε τις ηλικίες αυτές σε 8 κλάσεις ίσου πλάτους.  

β) Να βρείτε πόσοι υπάλληλοι είναι:  i) Μεγαλύτεροι των 44 χρόνων     ii) Νεότεροι των 35 χρόνων. 

γ) Να κατασκευάσετε το αντίστοιχο ιστόγραμμα συχνοτήτων των ηλικιών.  

 

274. Οι παρακάτω αριθμοί παρουσιάζουν τις ενδείξεις ενός ζαριού το οποίο ρίξαμε 30 φορές. 
2 5 6 1 2 5 4 3 2 1 2 6 2 4 5 

1 3 5 4 1 3 2 6 5 3 1 6 4 5 4 

Να κατασκευάσετε πίνακα: α) Συχνοτήτων. β) Αθροιστικών συχνοτήτων.  

 

275. Χρησιμοποιώντας τον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων που δίνει την κατανομή συχνοτήτων 50 
οικογενειών ως προς τον αριθμό των παιδιών τους, να βρεθεί ο αριθμός και το ποσοστό των 
οικογενειών που έχουν:               
α) τουλάχιστον 1 παιδί  β) πάνω από 3 παιδιά  γ) από 3 έως και 5 παιδιά      
δ) το πολύ 4 παιδιά  ε) ακριβώς 2 παιδιά.   

Αριθμός 

Παιδιών  (χi) 

Αριθμός 

οικογενειών  (νi) 

 

fi % 

0 6  

1 12  

2 15  

3 8  

4 5  

5 4  

Σύνολα 50  

 

276. Το βάρος ενός ζώου κατά τους πρώτους 10 μήνες της ζωής του φαίνεται στον πίνακα:  

 Μήνες 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Βάρος σε κιλά 2 3 4,5 5,3 6 7 9 10,5 13 15 19 

Να γράψετε το χρονόγραμμα της εξέλιξης του βάρους του.  
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277. Στα διόδια Σχηματαρίου η τροχαία σημείωνε στο χρονικό διάστημα μιας ώρας το συνολικό αριθμό 
αυτοκινήτων που είχαν περάσει. Έτσι, από το μεσημέρι ως τις 8 μ.μ., προέκυψε ο παρακάτω 
πίνακας. Να γράψετε το αντίστοιχο χρονόγραμμα. 
 Χρόνος (ώρες) 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 

Συν. αριθμ. αυτοκιν. 400 200 300 350 350 400 600 900 

 

278. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη διάρκεια ζωής 400 οθονών τηλεόρασης από την παραγωγή 
ενός εργοστασίου. 
α) Να συμπληρώσετε τον πίνακα:  

Διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας 
νi fi % Νi Fi % 

[400, 500) 15    

[500, 600) 40    

[600, 700) 60    

[700, 800) 75    

[800, 900) 70    

[900, 1000) 60    

[1000, 1100) 50    

[1100, 1200) 30    

ΣΥΝΟΛΑ 400    

β) Να κάνετε: i)  Το ιστόγραμμα συχνοτήτων       ii) Το ιστόγραμμα σχετικών συχνοτήτων 

ii)  Το διάγραμμα αθροιστικών συχνοτήτων 

 

279. Σε ένα κυκλικό διάγραμμα παριστάνονται οι εξαγωγές της χώρας μας αξίας 290.000.000 €. κατά το 
έτος 1980 ανάλογα με το μέσο μεταφοράς. Η γωνία του κυκλικού τομέα για μέσο μεταφοράς 

“θαλασσίως” είναι 180. Το 13,917% της αξίας των εξαγωγών έγινε “σιδηροδρομικώς”. Οι 
μεταφορές που έγιναν “οδικώς” ήταν τετραπλάσιες σε αξία από αυτές που έγιναν “αεροπορικώς”. 
Να μετατρέψετε το κυκλικό διάγραμμα σε ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων. 

  

280. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα :   

χi νi Ni fi% Fi% 

1  8   

2  20   

3  23   

4  38   

5  43   

6  50   

ΣΥΝΟΛΑ     

 

281. Στον παρακάτω πίνακα συχνοτήτων δίνονται οι γωνίες του κυκλικού διαγράμματος όπου 
παρουσιάζονται οι ψήφοι που πήραν 4 κόμματα σε μία δημοσκόπηση 50 ατόμων. Να 
συμπληρώσετε τον πίνακα : 

χi νi fi fi% αi 

Α    144 

Β    108 

Γ    72 

Δ    36 

ΣΥΝΟΛΑ     
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282. Να αντιγράψετε και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιό σας.: 

Κλάσεις χi νi Ni fi% Fi% 

    10  

[2, 4)   11   

 5    57,5 

      

  8    

Σύνολα  ν=40    

 

283. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα :   

χi νi fi fi% Ni Fi Fi% 

1      10 

2 4 0,20  6   

3     0,60  

4   25    

5 2      

6       

ΣΥΝΟΛΑ       

 

284. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα :   

χi νi fi fi% Ni Fi Fi% 

χ1       

χ2 100   150   

Χ3      67,5 

Χ4  0,1     

Χ5    400   

ΣΥΝΟΛΑ       

 

285. Οι ώρες μελέτης 60 φοιτητών στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου ανά εβδομάδα δίνονται στον 
παρακάτω πίνακα με τις αντίστοιχες γωνίες του κυκλικού διαγράμματος. Συμπληρώστε τον πίνακα: 

χi νi fi fi% Ni Fi Fi% αi 

6       54 

8       90 

10       36 

12       90 

14        

16       18 

ΣΥΝΟΛΑ        

 

286. Η σχετική συχνότητα  fi  των τιμών μιας μεταβλητής Χ για ένα δείγμα μεγέθους  ν , δίνεται από τον 

τύπο  i

i
f   ,  i 1,2,...,k

21
              

α) Να βρείτε το πλήθος  k  των τιμών του δείγματος        
β) Αν η αθροιστική συχνότητα  Ν4  είναι 20, να βρείτε το  ν  και τη συχνότητα κάθε τιμής. 
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287. Αν ισχύει  1 3 2 4ν ν ν ν    , να συμπληρώσετε τον πίνακα : 

χi νi fi fi% Ni Fi Fi% αi 

χ1    2    

χ2        

Χ3    17    

Χ4        

ΣΥΝΟΛΑ 20       

 

288. Να συμπληρώσετε τον πίνακα : 

χi νi fi fi% Ni Fi Fi% αi 

χ1 2       

χ2    6   72 

Χ3        

Χ4 8       

ΣΥΝΟΛΑ        

 

289. Να συμπληρώσετε τον πίνακα : 

χi νi fi fi% Ni Fi Fi% αi 

χ1      10  

χ2   20     

Χ3      40  

Χ4 45     70  

Χ5        

ΣΥΝΟΛΑ        

 

290. Να συμπληρώσετε τον πίνακα : 

χi νi fi fi% Ni Fi Fi% αi 

χ1 12  10   10  

χ2        

Χ3 42     75  

Χ4      87,5  

Χ5        

ΣΥΝΟΛΑ        

 

291. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

χi νi f i Ni Fi f i % F i % αi μοίρες 

1 8 0,4      

2   10     

3 5       

4    0,9    

5        

Σύνολα        
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292. Ο παρακάτω πίνακας αφορά τις ημέρες απουσιών των μαθητών ενός Λυκείου το μήνα Δεκέμβριο. 

χi νi fi fi% Ni Fi Fi% αi 

1      10  

2  0,075      

3    80  40  

4 50       

5        

ΣΥΝΟΛΑ        

Συμπληρώσετε τον πίνακα και βρείτε το πλήθος και το ποσοστό των μαθητών που απουσίασαν : 
α) το πολύ 4 ημέρες  β) τουλάχιστον 3 ημέρες γ) από 2 έως 4 ημέρες     δ) ακριβώς 1 ημέρα 

 

293. Η κατανομή συχνοτήτων των ορθογραφικών λαθών που έκαναν  80  μαθητές κατά την 
υπαγόρευση ενός κειμένου, δίνεται στον παρακάτω πίνακα (συμπληρώστε τον)  

χi νi fi fi% Ni Fi Fi% αi 

1 12       

2  0,20      

3   10     

4 20       

5   12,5     

6  0,175      

ΣΥΝΟΛΑ        

Να βρείτε το πλήθος και το ποσοστό των μαθητών που έκαναν :       
α) τουλάχιστον 3 λάθη  β) το πολύ 4 λάθη  γ) από 2 έως 6 λάθη 

 

294. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα ( ενδείξεις τιμών κατά τη ρίψη ενός ζαριού)  

χi νi fi fi% Ni Fi Fi% αi 

1 20      36 

2   25     

3       72 

4       54 

5 10       

6        

ΣΥΝΟΛΑ        

Να βρείτε το πλήθος και το ποσοστό των ρίψεων όπου η ένδειξη ήταν :      
α) τουλάχιστον 3  β) το πολύ 4   γ) άρτιος αριθμός    
δ) διαιρέτης του 12  ε) μεγαλύτερη του 4 

 

295. Να συμπληρώσετε τον πίνακα : 

χi νi fi fi% Ni Fi Fi% αi 

χ1       36 

χ2     0,34   

Χ3 10     54  

Χ4     0,8   

Χ5        

ΣΥΝΟΛΑ        
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296. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα :  

χi νi fi fi% Ni Fi Fi% αi 

1 20      36 

2   25     

3       72 

4       54 

5 10       

6        

ΣΥΝΟΛΑ        

 

297. Η ωριαία αμοιβή των 50 υπαλλήλων μιας εταιρείας (σε €) δίνεται στον παρακάτω πίνακα όπου 
εμφανίζονται οι αντίστοιχες μοίρες του κυκλικού διαγράμματος. Να συμπληρωθεί ο πίνακας:  

χi νi fi fi% Νi Fi Fi% αi 

8       72 

10       144 

12       108 

14       36 

ΣΥΝΟΛΑ 50 1 100    360 

 

298. Να βρείτε τον αριθμό  α  και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα : 

χi νi fi fi% Ni Fi Fi% αi 

χ1    2α    

Χ2    5α    

Χ3    6α    

Χ4   10     

Χ5    2α 25     

ΣΥΝΟΛΑ 50       

                   (Απ: α = 5) 

299. Να βρείτε τον αριθμό  α  και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα : 

χi νi fi fi% Ni Fi Fi% αi 

χ1      α 1   

χ2      3α 3   

Χ3      2α 4   

Χ4   2α 3      

ΣΥΝΟΛΑ 20       

                   (Απ: α = 9) 

300. Από το διπλανό πολύγωνο αθροιστικών συχνοτήτων, να 
κατασκευάσετε τον πίνακα κατανομής σχετικών και 
αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων 

            
 

301. Ρωτήθηκαν 500 μαθητές Λυκείου ως προς ποιο άθλημα τους αρέσει περισσότερο και είχαν να 
διαλέξουν ανάμεσα στα εξής :            
(1) Ποδόσφαιρο – (2) Μπάσκετ – (3) Βόλεϊ – (4) Κολύμβηση – Πόλο – (5) Άλλο Άθλημα.    
Από τις απαντήσεις που δόθηκαν διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που τους αρέσει το Μπάσκετ είναι 



ΣΕΛ. 65 
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τριπλάσια από αυτά που τους αρέσει το Βόλεϊ. Τα παιδιά που τους αρέσει η Κολύμβηση – Πόλο 
είναι το  1/8  αυτών που τους αρέσει το Ποδόσφαιρο και τα μισά αυτών που τους αρέσει το Βόλεϊ. 
Το  15%  διάλεξε την επιλογή  (5) Άλλο Άθλημα. Να κάνετε :       

α) πίνακα συχνοτήτων με στήλες iχ  , iν  , if  , if% , iα         

β) ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων   γ) κυκλικό διάγραμμα 
 

302. Να συμπληρώσετε τον πίνακα :  

χi νi fi fi% Ni Fi Fi% αi 

1        

2   5     

3  0,15   0,7   

4    68    

5        

6 4   80    

ΣΥΝΟΛΑ        

 

303. Να βρείτε τους αριθμούς  α  και  β και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα : 

χi νi fi fi% Ni Fi Fi% αi 

χ1 
α

5
2
      α  

χ2 3β  25 45    

Χ3   β   80  

Χ4        

ΣΥΝΟΛΑ        

                 (Απ: α = 50 , β = 5) 
 

304. Να βρείτε τους αριθμούς  k  και  λ  και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα : 

χi νi fi fi% Ni Fi Fi% αi 

3 k 2        

7 15   20    

10 3λ 2        

11 10λ       

ΣΥΝΟΛΑ 50       

Να βρείτε το πλήθος των παρατηρήσεων που έχουν τιμή :       
α) τουλάχιστον  7  β) το πολύ 10   γ) λιγότερο από 10 
 

305. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αν γνωρίζετε ότι οι παρατηρήσεις είναι ομαδοποιημένες 
σε κλάσεις ίσου πλάτους. 

Ηλικία σε έτη χi νi Ni fi% Fi% 

   10   

[5  ,   )   23  46 

 11     

  9    

ΣΥΝΟΛΑ      

α) να κάνετε ιστόγραμμα και πολύγωνο συχνοτήτων        
β) να κάνετε  ιστόγραμμα και πολύγωνο αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων %. 
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306. Τρία δείγματα, τα έχουμε ομαδοποιήσει σε κλάσεις ίσου πλάτους όπως φαίνονται στους παρακάτω 
πίνακες. Να τους συμπληρώσετε : 

Δείγμα  Α  Δείγμα  Β  Δείγμα  Γ 

Κλάσεις  [ – ) χi  Κλάσεις  [ – ) χi  Κλάσεις  [ – ) χi 

–  6        5   –    –   

–    –    –  11 

–           –   23   –   

–  18  –         17  –   

 

307. Σε ένα κυκλικό διάγραμμα ο κυκλικός τομέας της τιμής χ1  έχει κεντρική γωνία ίση με 108. Αν η 
μεταβλητή που μελετούμε παίρνει τιμές  χ1 , χ2 , χ3 , χ4  και η  τιμή  χ1  έχει διπλάσια σχετική 
συχνότητα από τη  χ2  και τριπλάσια από τη  χ3 , να κατασκευάσετε το αντίστοιχο ραβδόγραμμα. 

 

308. Αν  1 2 3 4χ χ χ χ     οι τιμές μιας ποσοτικής μεταβλητής Χ  ως προς την οποία εξετάζουμε ένα  

δείγμα μεγέθους  ν .            

α) αν  2
iΝ 3 i 1  , i 1,2,3,4     ,  να βρείτε το μέγεθος του δείγματος  ν  και τη  ν2 .    

β) αν  i 2

1
f   , i 2,3,4

i 1
 


 , να βρείτε την f1 .         

γ) αν  i

2i
F   , i 1,2,3,4

k
   , να βρείτε το  kR   και την  f1% . 

 

309. Αν  1 2 3χ χ χ    οι τιμές μιας ποσοτικής μεταβλητής Χ  ως προς την οποία εξετάζουμε ένα  δείγμα 

μεγέθους  ν .             

α) αν  i

i 2
F   , i 1,2,3

k


   ,  να βρείτε το  kR   και την f2% .      

β) αν  2
iN i 5  , i 1,2,3    , να βρείτε το μέγεθος του δείγματος  ν  και τη  ν1 .    

γ) αν  i

1
f   , i 2,3

5(i 1)
 


 , να βρείτε την  f1% . 

310. Έστω  1 2 3 4χ χ χ χ     οι τιμές μιας ποσοτικής μεταβλητής Χ  και για τις αθροιστικές σχετικές 

συχνότητες ισχύει :  
2

i

i 4
F   , για  i 1,2,3,4  ,  k

k


  R  , να βρεθούν :     

α) η τιμή του k  β) Οι σχετικές συχνότητες if   , όπου  i 1,2,3,4      

γ) το ποσοστό των παρατηρήσεων που έχουν τιμή τουλάχιστον  3χ . 

 

311. Έστω  1 2 3 4χ χ χ χ     οι τιμές μιας ποσοτικής μεταβλητής Χ  ενός δείγματος μεγέθους ν . Αν 

3 3N 20 F     και   i

6
ν   , για  i 2,3,4

i 1
 


 , να βρείτε :        

α) το μέγεθος ν του δείγματος  β) τις συχνότητες iν   ,  i 1,2,3,4  

 

312. Μια βιομηχανία αγόρασε μια παρτίδα ηλεκτρικών ασφαλειών για τα μηχανήματά της, με διάρκεια 
ζωής  1 , 2 , 5 , 6 , 7  χρόνια. Όταν χρησιμοποιήθηκαν οι ασφάλειες διαπιστώθηκε ότι : 

 το  35%  των ασφαλειών λειτούργησαν τουλάχιστον  2  χρόνια 

 28  ασφάλειες λειτούργησαν πάνω από  5  χρόνια 

 το  95%  των ασφαλειών λειτούργησαν τουλάχιστον  6  χρόνια 

 το πλήθος των ασφαλειών που λειτούργησαν  5  χρόνια είναι πενταπλάσιο αυτών που 
λειτούργησαν  2  χρόνια 

 10  ασφάλειες λειτούργησαν  7  χρόνια. 

α) Να κάνετε πίνακα συχνοτήτων   i i i iν , f%,N ,F%         

β) Να βρείτε το πλήθος των ασφαλειών που λειτούργησαν τουλάχιστον  2  αλλά το πολύ  6  χρόνια 
γ) Αν μια ασφάλεια θεωρείται ελαττωματική όταν λειτουργεί λιγότερο από  3  χρόνια, ποιο είναι το 

ποσοστό των ελαττωματικών ασφαλειών που αγόρασε η βιομηχανία. 


