
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
 
 
1.  Πιο  κάτω  παρουσιάζεται η συνολική  βαθμολογία ενός φοιτητή για κάθε ένα από τα 

δέκα μαθήματα που παρακολούθησε  το πρώτο έτος του πανεπιστημίου :    
68, 70, 75, 68, 51, 75, 70, 78, 70, 75. 
 
α)  Να υπολογίσετε τη μέση τιμή των βαθμολογιών του. 
β)   Να υπολογίσετε την τυπική  απόκλιση των βαθμολογιών του. 
γ)   Να υπολογίσετε τον συντελεστή μεταβλητότητας των βαθμολογιών του.  
δ)   Οι βαθμολογίες του φοιτητή παρουσιάζουν ομοιογένεια; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 
 
 

2. Στο πανεπιστήμιο Κύπρου ο τελικός βαθμός σε ένα μάθημα στο τέλος του εξαμήνου 
συνυπολογίζεται από τους βαθμούς των δύο ενδιάμεσων εξετάσεων και της τελικής 
εξέτασης. Η Α΄ ενδιάμεση έχει βαρύτητα 20%, η Β΄ ενδιάμεση 30%  και η τελική εξέταση 
50%. Να υπολογίσετε τον τελικό βαθμό ενός φοιτητή που βαθμολογήθηκε 7 στην Α΄ 
ενδιάμεση, 8 στη Β΄ ενδιάμεση και 5 στην τελική εξέταση. 

 
 
 

3. Ένας μαθητής στο πρώτο μάθημα με βαρύτητα 1,3 πήρε βαθμό 15. Στο δεύτερο μάθημα με 
βαρύτητα 0,7 πήρε 18 και στο τρίτο μάθημα με συντελεστή βαρύτητας 1 πήρε 17. Να 
βρείτε τον σταθμικό μέσο του.  
 
 
 

4. Ένας μαθητής της Α΄ Λυκείου  στα δύο τετράμηνα έχει στο μάθημα των Μαθηματικών τους 
βαθμούς 14 και 16. Στις τελικές εξετάσεις έγραψε 12. Αν οι βαθμοί των  τετραμήνων  έχουν 
βαρύτητα 35% και η τελική εξέταση 30%, να βρείτε τον τελικό γενικό βαθμό του στο 
μάθημα των μαθηματικών. 
 
 

 
5. Ένας φοιτητής στο μάθημα του σχεδιασμού πήρε στην εργασία του για το μάθημα  

βαθμό 9, στην ενδιάμεση εξέταση βαθμό 4 και στην τελική εξέταση βαθμό 6.  

Να υπολογίσετε το τελικό βαθμό που θα πάρει ο φοιτητής στο μάθημα του σχεδιασμού αν η 

εργασία έχει βαρύτητα 20%, η ενδιάμεση εξέταση έχει βαρύτητα 30% και η τελική εξέταση 

έχει βαρύτητα 50%. 

 

 

6. Οι βαθμοί ενός φοιτητή κατά το δεύτερο εξάμηνο στο μάθημα του Απειροστικού Λογισμού 

ήταν 5 στη γραπτή εξέταση, 7 στην προφορική εξέταση, 8 στην εργασία τύπου project και 9 

για την παρουσία του στο μάθημα, με αντίστοιχη βαρύτητα, 50%, 20%, 20% και 10%.  

    Ο φοιτητής επιτυγχάνει στο μάθημα, αν η βαθμολογία του είναι 6.5 ή μεγαλύτερη.  

          Να εξετάσετε, αν ο φοιτητής πέρασε επιτυχώς το μάθημα. 



 

7. Οι βαθμοί των δέκα μαθητών ενός τμήματος σε ένα διαγώνισμα των μαθηματικών είναι:  
10, 15, 13, 20, 19, 20, 15, 20 18, 20. 
 

      Να υπολογίσετε:  

                   (α)  το εύρος των παρατηρήσεων, 

                   (β)  τη μέση τιμή των βαθμών του,                                                                       

                   (γ)  την τυπική απόκλιση των βαθμών του,         

                   (δ)  τον συντελεστή μεταβλητότητας των πιο πάνω παρατηρήσεων.  

 
 
 

8. Τα βάρη (σε κιλά) πέντε  κιβωτίων λαχανικών είναι 17,14,15,15,19 .     Να βρείτε :  
α) τη μέση τιμή και 
β) τη τυπική απόκλιση των παρατηρήσεων. 

 
 
 

9. Η Βάσω θέλει να αγοράσει καινούρια κάμερα και αποφασίζει να έχει το ακόλουθο σύστημα 
αξιολόγησης ανάλογα με το τι θεωρεί σημαντικό: 
 

• Διάρκεια μπαταρίας   50% 

• Ποιότητα εικόνας       30% 

• Εύρος Μεγέθυνσης   20% 
 

Με μέγιστη βαθμολογία το δέκα η κάμερα Α παίρνει 7 για διάρκεια μπαταρίας, 6 για ποιότητα 
εικόνας και 9 για εύρος Μεγέθυνσης . 
 
Με μέγιστη βαθμολογία το δέκα η κάμερα Β παίρνει 9 για διάρκεια μπαταρίας, 5 για ποιότητα 
εικόνας και 8 για εύρος Μεγέθυνσης . 
 
Ποια κάμερα θα επιλέξει η Βάσω; 
 

 

 

10. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ηλικίες, σε χρόνια, 25 παιδιών που συμμετείχαν 

σε διαγωνισμό ζωγραφικής. 

 

Ηλικία (𝑥𝑖) 9 10 11 12 13 14 

Αριθμός παιδιών (𝑓𝑖) 2 2 4 6 8 3 

 

Να βρείτε: 

(α)  τη μέση τιμή (�̅�) των ηλικιών των παιδιών που συμμετείχαν                       

(β)  την τυπική απόκλιση (𝑠) των ηλικιών τους, κατά προσέγγιση εκατοστού    

(γ)  τον συντελεστή μεταβλητότητας (𝐶𝑉) των ηλικιών τους.                              

 



 


