
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ – ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 

(Απαντήσεις στη 2η σελίδα) 

 

1. Ο όρος «πληθυσμός» στη Στατιστική, δεν αναφέρεται οπωσδήποτε σε φυσικά 

πρόσωπα. 

2. Ένα δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό, αν προκύπτει από τελείως τυχαία 

επιλογή χωρίς κριτήρια. 

3. Η συχνότητα μιας μεταβλητής είναι πάντα φυσικός αριθμός. 

4. Η σχετική συχνότητα είναι αριθμός μεταξύ 0 και 1. 

5. Η σχετική αθροιστική  συχνότητα προκύπτει σαν λόγος της αθροιστικής 

συχνότητας προς το σύνολο των στοιχείων του δείγματος. 

6. Το κυκλικό διάγραμμα χρησιμοποιείται μόνο για ποσοτικές μεταβλητές . 

7. Μια ποιοτική μεταβλητή μπορεί να είναι διακριτή ή συνεχής. 

8. Το ραβδόγραμμα χρησιμοποιείται μόνο για ποιοτικές μεταβλητές. 

9. Τα διαστήματα που ορίζουν κλάσεις είναι κλειστά αριστερά και ανοικτά δεξιά. 

10. Η μέση τιμή και η διάμεσος μιας κατανομής είναι μη αρνητικοί αριθμοί. 

11. Τα μέτρα διασποράς μιας κατανομής είναι μη αρνητικοί αριθμοί. 

12. Όταν σε μια κατανομή υπάρχουν «ακραίες» τιμές, η διάμεσος είναι καλύτερο 

μέτρο θέσης από τη μέση τιμή. 

13. Δύο διαφορετικά δείγματα με ίσες όμως αποστάσεις μεταξύ των τιμών τους , 

έχουν την ίδια διασπορά. 

14. Ένα δείγμα είναι ομοιογενές, αν η διακύμανση του είναι το πολύ το 1/10 της 

μέσης τιμής του.  

15. Η ομοιογένεια μετριέται σε ίδιες μονάδες με την τυπική απόκλιση. 

16. Η μέση τιμή και η διάμεσος έχουν την ίδια μονάδα. 

17. Η τυχαία επιλογή ενός πραγματικού αριθμού είναι πείραμα τύχης. 

18. Η σχετική συχνότητα εμφάνισης μιας τιμής σε ένα πείραμα τύχης, ισούται με 

την πιθανότητα πραγματοποίησης του αντίστοιχου ενδεχομένου. 

19. Δύο ενδεχόμενα είναι ασυμβίβαστα αν η τομή τους είναι το κενό σύνολο. 

20. Σε ασυμβίβαστα ενδεχόμενα, δεν ισχύει ο προσθετικός νόμος. 

21. Δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα είναι και ασυμβίβαστα. 

22. Τα ενδεχόμενα είναι σύνολα, ενώ οι πιθανότητες είναι μη αρνητικοί αριθμοί. 

23.  Ο κλασικός ορισμός της πιθανότητας ισχύει μόνο για ισοπίθανα απλά 

ενδεχόμενα. 

24. Μια κατανομή χαρακτηρίζεται κανονική όταν η διάμεσος συμπίπτει με τη μέση 

τιμή. 

25. Το εύρος έχει τις ίδιες μονάδες με τα στοιχεία του δείγματος. 

26.  Υπάρχουν σειρές δεδομένων για τις οποίες δεν ορίζεται ο συντελεστής 

μεταβολής. 

27. Ο προσθετικός νόμος ισχύει μόνο για ισοπίθανα ενδεχόμενα. 

28. Ο δειγματικός χώρος ενός πειράματος τύχης μπορεί να έχει άπειρο πλήθος 

στοιχείων. 

29. Αν η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί ένα τουλάχιστον από τα ενδεχόμενα Α 

ή Β ισούται με 1, τότε τα ενδεχόμενα Α και Β είναι συμπληρωματικά. 



30.  Η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί ένα ακριβώς από δύο ενδεχόμενα είναι 

μικρότερη ή ίση από την πιθανότητα να πραγματοποιηθεί ένα τουλάχιστον 

από τα δύο ενδεχόμενα. 

31. Το εμβαδόν του πολυγώνου των σχετικών αθροιστικών % συχνοτήτων 

ισούται πάντα με 100, εφόσον το πλάτος κάθε κλάσης θεωρηθεί ίσο με 1. 

32. Ο συντελεστής μεταβολής μπορεί να παίρνει και τιμές πάνω από 100%. 

33. Ο συντελεστής μεταβολής είναι μέτρο διασποράς. 

34. Αν όλες οι τιμές ενός δείγματος πολλαπλασιαστούν με τον ίδιο αριθμό, η 

τυπική απόκλιση του δείγματος πολλαπλασιάζεται με τον ίδιο αριθμό. 

35. Ο σταθμικός μέσος ενός δείγματος δίνεται από τη σχέση: 
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36. Αν σε όλες τις τιμές μιας κανονικής κατανομής προσθέσουμε τον ίδιο αριθμό, 

η κατανομή παραμένει κανονική. 

37. Σε μια κατανομή με θετική ασυμμετρία, η μέση τιμή είναι μεγαλύτερη της 

διαμέσου. 

38. Η διάμεσος ν απλών παρατηρήσεων είναι πάντα μια από τις παρατηρήσεις. 

39. Αν η διάμεσος ν σε πλήθος ακέραιων αριθμών είναι ακέραιος, τότε το πλήθος 

των παρατηρήσεων είναι περιττός. 

40. Για τη μέση τιμή ν παρατηρήσεων ισχύει η σχέση: 
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σχετική συχνότητα κάθε τιμής και ν το πλήθος τους.   

41. Ο συντελεστής μεταβολής είναι μέτρο σχετικής διασποράς μιας κατανομής. 

42. Το εύρος και η διάμεσος είναι μέτρα θέσης μιας κατανομής. 

43. Η τυπική απόκλιση μιας κατανομής μπορεί να είναι μηδέν. 

44.  Το ιστόγραμμα παριστάνει γραφικά μόνο ομαδοποιημένα δεδομένα. 

45.  Αν όλες οι παρατηρήσεις ενός δείγματος πολλαπλασιαστούν με τον ίδιο 

αρνητικό αριθμό, ο συντελεστής μεταβολής, εφόσον ορίζεται,  παραμένει 

σταθερός. 

46. Όσο μεγαλώνει ο συντελεστής μεταβολής ενός δείγματος, τόσο περισσότερο 

ομοιογενές γίνεται το δείγμα. 

47. Δύο δείγματα που έχουν ίδιο πλήθος τιμών, ίδιο εύρος και ίδια μέση τιμή, 

έχουν και την ίδια διακύμανση. 

48. Δύο δείγματα που έχουν το ίδιο πλήθος τιμών και την ίδια διακύμανση έχουν 

και την ίδια μέση τιμή. 

49. Αν η πιθανότητα να μη συμβεί ένα ενδεχόμενο είναι ίση με την πιθανότητα να 

συμβεί, τότε η πιθανότητα να συμβεί ισούται με 0,5. 

50. Η πιθανότητα να μην πραγματοποιηθεί κανένα από δύο ενδεχόμενα, είναι 

συμπληρωματική της πιθανότητας να πραγματοποιηθεί ένα τουλάχιστον από 

αυτά.  
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