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θέμα 6 
Δεδομένα: 

 

πιήζνο αηόκωλ (δείγκα) 𝑛 = 180 

15% των ςυλληφθέντων είχαν ηλικία µέχρι 25 ετών 

25% των ςυλληφθέντων ήταν ηλικίασ από 26 µέχρι 35 ετών 

30% των ςυλληφθέντων ήταν ηλικίασ από 36 µέχρι 50 ετών 

10% των ςυλληφθέντων ήταν ηλικίασ 61 ετών και ανω 

 

(α) Μαο δεηάλε λα ππνινγίζνπκε ην πνζνζηό ηωλ αηόµωλ ηνπ δείγµαηνο πνπ είραλ ειηθία από 51 

µέρξη 60 έηε. Τν πνζνζηό απηό είλαη 

𝟏𝟎𝟎% − 𝟏𝟓% − 𝟐𝟓% − 𝟑𝟎% − 𝟏𝟎% = 𝟐𝟎% 

 

(β) Μαο δεηάλε λα ππνινγίζνπκε ηνλ αξηζµό ηωλ αηόµωλ ζην δείγµα µε ειηθία 61 εηώλ θαη άλω. 

Ο αξηζκόο απηόο είλαη 

𝟏𝟎% × 𝟏𝟖𝟎 =
𝟏

𝟏𝟎
× 𝟏𝟖𝟎 = 𝟏𝟖 ά𝝉𝝄𝝁𝜶 

 

(γ) Μαο δεηάλε λα δειώζνπκε ζε πνηα ειηθηαθή νµάδα αλήθεη ε δηάµεζνο ηωλ παξαηεξήζεωλ, 

αηηηνινγώληαο ηελ απάληεζή καο. 

 

Η δηάκεζνο 𝑥𝛿  είλαη ε παξαηήξεζε εθείλε ε νπνία ρωξίδεη ην δείγκα ζε 2 ίζα (50% ηωλ 

παξαηεξήζεωλ αξηζηεξά θαη 50% ηωλ παξαηεξήζεωλ δεμηά ηεο). Αθνύ 𝑛 = 180 = 2 × 90, ε 

παξαηήξεζε εθείλε ζα είλαη ν κέζνο όξνο ηωλ παξαηεξήζεωλ  𝑥90 θαη 𝑥91 . Τν δείγκα είλαη 

ρωξηζκέλν ζε θιάζεηο (ηα δεδνκέλα είλαη ομαδοποιημένα). Σε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, νη 

παξαηεξήζεηο πνπ ζέινπκε κπνξεί λα είλαη νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο θιάζεο ζηελ νπνία αλήθνπλ, 

κε ζπλέπεηα ε κέζε ηηκή ηνπο λα κελ δύλαηαη λα πξνζδηνξηζηεί. Εδω όκωο καο δεηάλε ηελ ειηθηαθή 

νκάδα (θιάζε) ζηελ νπνία αλήθεη ε δηάκεζνο. Το θέμα είναι θηιαγμένο έηζι ώζηε ασηές να 

ανήκοσν αμθόηερες ζηην ίδια κλάζη και η διάμεζος να να ανήκει ζηην κλάζη ασηή. 

Πξάγκαηη, 

 15% των ςυλληφθέντων είχαν ηλικία µέχρι 25 ετών, δει. 

𝟏𝟓% × 𝟏𝟖𝟎 =
𝟏𝟓

𝟏𝟎𝟎
× 𝟏𝟖𝟎 =

𝟑

𝟐𝟎
× 𝟏𝟖𝟎 = 𝟐𝟕   ά𝛕𝛐𝛍𝛂 

 25% των ςυλληφθέντων των ςυλληφθέντων ήταν ηλικίασ από 26 µέχρι 35 ετών, δει. 

𝟐𝟓% × 𝟏𝟖𝟎 =
𝟏

𝟒
× 𝟏𝟖𝟎 = 𝟒𝟓   ά𝛕𝛐𝛍𝛂 

 30% ηωλ ζπιιεθζέληωλ ήηαλ ειηθίαο από 36 µέρξη 50 εηώλ, δει. 

𝟑𝟎% × 𝟏𝟖𝟎 =
𝟑

𝟏𝟎
× 𝟏𝟖𝟎 = 𝟓𝟒  ά𝝉𝝄𝝁𝜶 

Σπλεπώο, νη παξαηεξήζεηο𝑥90   θαη 𝑥91 βξίζθνληαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα αηόκωλ από 36 µέρξη 50 

εηώλ, άξα θαη ν κέζνο όξνο απηώλ, δει. ε δηάκεζνο ηνπ δείγκαηνο. 

 

(δ) Ο ιαλζαζκέλνο κέζνο όξνο (δει. απηόο πνπ έλα άηνκν 51 εηώλ ππνινγίζηεθε ωο άηνκν 87 

εηώλ) 𝛶 = 47,2, δει. 

𝛶 = 47,2 ⇒
𝑆180

180
= 47,2 ⇒ 𝑆180 = 180 × 47,2 = 18 × 472 = 8496 

 
Ο πξαγκαηηθόο κέζνο όξνο 𝑋  
 

𝑿 =
𝑺𝟏𝟖𝟎 − 𝟑𝟕

𝟏𝟖𝟎
=
𝟖𝟒𝟗𝟔 − 𝟑𝟔

𝟏𝟖𝟎
=
𝟖𝟒𝟔𝟎

𝟏𝟖𝟎
= 𝟒𝟕  

 

Η αιιαγή απηή ζην Μ.Ο. δελ αιιάδεη ην απνηέιεζκά καο γηα ηε δηάκεζν ζην εξώηεκα (δ) αθνύ ην 

άηνκν ηωλ 51 εηώλ ηνπ νπνίνπ ε ειηθία ππνινγίζηεθε ωο 87 εηώλ αλήθεη ζην (θάηω) άθξν ηεο 

θιάζεο ειηθία από 51 µέρξη 60 έηε. 


