Ασκήσεις Στατιστικής
1) Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η κατανοµή του χρώµατος µατιών σε σχέση µε το
χρώµα µαλλιών ενός τυχαίου δείγµατος ανδρών.

Χρώµα Ματιών

Ξανθό Κόκκινο

Μπλε
Γαλάζιο
Πράσινο
Καφέ
Σύνολο

326
688
343
98
1455

38
116
84
48
286

Χρώµα Μαλλιών
Ανοιχτό
Σκούρο
Μαύρα Σύνολο
Καφέ
Καφέ
241
110
3
718
584
188
4
1580
909
412
26
1774
403
681
85
1315
2137
1391
118

Να υπολογιστούν:
1. Πόσοι άνδρες συµµετείχαν στο δείγµα. Aπ: 5387
2. Το ποσοστό (%) των ανδρών του δείγµατος που έχουν πράσινα µάτια και ξανθά
µαλλιά. Απ: 0,0637 (6,37%)
3. Από τους άνδρες του δείγµατος που έχουν γαλάζια µάτια, το ποσοστό (%) αυτών
που έχουν µαλλιά χρώµατος ανοιχτό καφέ. Απ: 0,3696 (36,96%)
4. Από τους άνδρες του δείγµατος που έχουν κόκκινα µαλλιά, το ποσοστό (%)
αυτών που έχουν καφέ µάτια. Απ: 0,1678 (16,78%)
5. Να κατασκευαστεί ένα 95% διάστηµα εµπιστοσύνης (όρια εµπιστοσύνης) για την
πραγµατική αναλογία (δηλαδή στον αντίστοιχο πληθυσµό) των ανδρών που έχουν
γαλάζια µάτια και ξανθά µαλλιά. Απ: [0,119, 0,137] ή [11,9%, 13,7%]
6. Σε ένα σύνολο 80.000 ανδρών πόσοι αναµένεται να έχουν γαλάζια µάτια και
ξανθά µαλλιά; Απ: 10216 ή αναμένεται με 95% σιγουριά 9520- 10960
2) Στη γαλακτοβιοµηχανία «Α» δώδεκα τυχαία δείγµατα γάλακτος έδωσαν τις εξής
περιεκτικότητες σε K (mg/100 cm3): 142, 145, 139, 147, 146, 148, 138, 144, 141,
143, 137, 140. ∆ίνεται ότι το άθροισµα τετραγώνων των διαφορών των µετρήσεων
από το µέσο όρο είναι ίσο µε 143. Να υπολογίσετε-απαντήσετε τα παρακάτω:
Απαντήσεις
1. Μέσος όρος:

142,5

2. ∆ιάµεση τιµή:

142,5

3. Παραλλακτικότητα:

13

4. Τυπική απόκλιση:

3,61

5. Τυπικό σφάλµα στην εκτίµηση του µέσου όρου:

1,042

6. Συντελεστής Παραλλακτικότητας (CV):
7. Είναι το δείγµα οµοιογενές και γιατί;

0,0253 (2,53%)
Ναι το δείγμα είναι ομοιογενές καθώς
ο συντελεστής παραλλακτικότητας
είναι μικρότερος από το 10%

3) ∆ίνεται τυχαίο δείγµα (n=14). Οι αριθµοί εκφράζουν την περιεκτικότητα σε
πρωτεΐνη µιας ποικιλίας σιταριού.
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∆ίνονται: Άθροισµα µετρήσεων=165,8. Άθροισµα τετραγώνων των διαφορών των
µετρήσεων από το µέσο όρο=9,47.
Να υπολογιστούν/απαντηθούν:
1. Ο µέσος όρος των τιµών του
δείγµατος
2. Η παραλλακτικότητα των τιµών του
δείγµατος
3. Η τυπική απόκλιση των τιµών του
δείγµατος
4. Το τυπικό σφάλµα στην εκτίµηση του
µέσου όρου
5. Η διάµεση τιµή του δείγµατος
6. Ο συντελεστής παραλλακτικότητας
CV των τιµών του δείγµατος
7. Είναι το δείγµα οµοιογενές;

Απαντήσεις
11,84
0,73
0,85
0,227
12
0,0717 (7,17%)
Ναι το δείγμα είναι ομοιογενές καθώς ο
συντελεστής παραλλακτικότητας είναι
μικρότερος από 10%

4) Ένας ερευνητής καλλιέργησε το βακτήριο Staphylococcus aureus σε δύο θρεπτικά
υποστρώµατα. Στο ένα πρόσθεσε νιασίνη (ΝΑ) και στο άλλο πυριδοξίνη (Β6). Στη
συνέχεια εµβολίασε µε κάθε µια από τις δύο καλλιέργειες ένα δείγµα 60 ποντικών
(συνολικά συµµετείχαν στη µελέτη 120 ποντίκια) και πήρε τα εξής αποτελέσµατα:
Εµβολιασµένα Ποντίκια
Νεκρά
Ζωντανά
Υπόστρωµα µε ΝΑ
45
15
Υπόστρωµα µε Β6
25
35
1. Ποιο είναι το ποσοστό των νεκρών ποντικιών στο υπόστρωµα µε ΝΑ; Απ: 0,75
(75%)
2. Ποιο είναι το ποσοστό των ζωντανών ποντικιών στο υπόστρωµα µε Β6; Απ: 0,5833
(58,33%)
3. Από τα νεκρά ποντίκια, τι ποσοστό εµβολιάστηκε µε ΝΑ; Απ: 0,6429 (64,29%)

