
Άσκηση 7: Απλές και αθροιστικές συχνότητες 

Στον πιο κάτω πίνακα δίνονται ορισµένα βασικά οικονοµικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού 

της Ελλάδας σύµφωνα µε την απογραφή του έτους 1991: 

 A B C D E F 
1 Απογραφή της Ελλάδας έτους 1991 
2 Οµάδες ηλικιών Απασχολούµενοι Άνεργοι Οικονοµικά 

µη ενεργοί 
3 Κάτω 

όριο 
Άνω 
όριο 

Κεντρική 
τιµή 

   

4 10 15  10046 3392 740971 

5 15 20  102629 50325 565577 

6 20 25  357627 103737 287822 

7 25 30  467943 58319 183743 

8 30 35  507178 32046 188322 

9 35 40  476981 19940 183790 

10 40 45  445933 15084 211833 

11 45 50  342867 10780 206057 

12 50 55  351188 10457 295458 

13 55 60  273404 7194 374511 

14 60 65  161878 2501 480386 

15   Σύνολο    
…       
 
Σε δικό σας φάκελο στο Local Disk και σε αρχείο Excel που θα δηµιουργήσετε µέσα σ’ 

αυτόν (µε όνοµα Labor.xls) εισάγετε τα παραπάνω δεδοµένα. Για τις στήλες A και B 

παρατηρείστε ότι οι τιµές αυξάνονται καθώς προχωρούµε προς τα κάτω κατά 5 κάθε φορά. 

Εκµεταλλευτείτε αυτή την παρατήρηση για να εισάγετε αυτές τις τιµές χωρίς να χρειαστεί να 

τις πληκτρολογήσετε µία-µία. Μορφοποιήστε τα κελιά σύµφωνα µε το παραπάνω υπόδειγµα.  

Στη συνέχεια κάντε τους ακόλουθους υπολογισµούς σαν να επρόκειτο για πρόβληµα µε 

πολύ µεγάλο πλήθος δεδοµένων:  

1. Για κάθε οµάδα ηλικιών (τάξη) υπολογίστε την κεντρική τιµή της (δηλ. (Κάτω όριο + 

Άνω όριο)/2) χρησιµοποιώντας κατάλληλη συνάρτηση. 

2. Στη στήλη G, µε τίτλο Οικονοµικά ενεργοί, για κάθε οµάδα ηλικιών υπολογίστε τον 

οικονοµικά ενεργό πληθυσµό (οικονοµικά ενεργός πληθυσµός = απασχολούµενοι + 

άνεργοι).  

3. Στη στήλη H, µε τίτλο Συνολικός Πληθυσµός, για κάθε οµάδα ηλικιών υπολογίστε το 

συνολικό πληθυσµό (συνολικός πληθυσµός = οικονοµικά ενεργοί + οικονοµικά µη 

ενεργοί). 
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4. Στη γραµµή 15 και στις αντίστοιχες στήλες υπολογίστε το συνολικό αριθµό των 

απασχολουµένων, ανέργων, οικονοµικά ενεργών, οικονοµικά µη ενεργών καθώς και το 

συνολικό πληθυσµό ηλικίας 10 ετών και άνω. Γράψτε τα σύνολα αυτά µε έντονα 

γράµµατα.  

5. Για τους άνεργους, υπολογίστε (και γράψτε κατάλληλες επικεφαλίδες):  

5.1. στη στήλη I τις απλές σχετικές συχνότητες 

5.2. στη στήλη J τις δεξιόστροφες αθροιστικές συχνότητες 

5.3. στη στήλη K τις σχετικές (%) δεξιόστροφες αθροιστικές συχνότητες. 

Επαληθεύστε την ορθότητα των υπολογισµών σας, αθροίζοντας τις συχνότητες σε 

καθεµιά από αυτές τις στήλες. 

6. Στο κελί D16 βρείτε τη µέση ηλικία των ανέργων, σύµφωνα µε τις κεντρικές τιµές των 

διαστηµάτων ηλικίας και τις αντίστοιχες απλές σχετικές συχνότητες. Για το σκοπό αυτό 

θα σας φανεί πολύ χρήσιµη η συνάρτηση SUMPRODUCT.  

7. Εισάγετε µια νέα στήλη στην αρχή του φύλλου. ∆ώστε της (στο κελί Α2) τον τίτλο Α/Α. 

και γράψτε (µε τον αυτόµατο τρόπο που παρέχει το Excel) τους αριθµούς 1, 2, …, 11 στα 

κελιά A4, A5, …, A14.  

8. Μετονοµάστε το Sheet1 σε NUMBERS. 

9. Παραστήστε γραφικά, σε ξεχωριστά διαγράµµατα, την κατανοµή των ανέργων ανά 

ηλικία (δηλ. απόλυτες απλές συχνότητες), τις απλές σχετικές τους συχνότητες και τις 

αθροιστικές σχετικές τους συχνότητες, ως προς τις κεντρικές τιµές των διαστηµάτων 

ηλικίας. Τι τύπου γραφήµατα θα κάνετε σε κάθε περίπτωση (γραµµή, ραβδόγραµµα, 

πίτα, κ.λπ.); Γράψτε κατάλληλους τίτλους στα γραφήµατα. Μεταφέρτε (Cut & Paste) τα 

γραφήµατα στο Sheet2 και µετονοµάστε το σε GRAPHS. 

10. Τέλος, αντιγράψτε (Copy & Paste) τα γραφήµατα σε αρχείο Word και 

τοποθετείστε τα το ένα κάτω από το άλλο, οριζόντια στοιχισµένα στο κέντρο. 

 

 

Μην ξεχάσετε να σβήσετε (και από το Recycle Bin) ό,τι δηµιουργήσατε σήµερα.  
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