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1. Oη ρξφλνη ζπλαξκνιφγεζεο ελφο πξντφληνο απφ δχν ζπγθεθξηκέλνπο εξγάηεο, αθνινπ-

ζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζε ηηκή κ1 θαη κ2 αληίζηνηρα. Αλ  

234, 99, 234, 174, 188, 107, 173, 172    θαη   105, 194, 77, 33, 159, 150, 167, 127, 169, 

166 

είλαη δεηγκαηνιεπηηθά θάπνηνη ρξφλνη (ζε min) ζπλαξκνιφγεζεο ησλ δχν απηψλ εξγαηψλ 

αληίζηνηρα, κπνξνχκε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0.05 λα πνχκε φηη α) νη δχν εξγάηεο 

έρνπλ δηαθνξεηηθή απφδνζε; β) φηη ν πξψηνο εξγάηεο έρεη ρεηξφηεξε απφδνζε απφ ην δε-

χηεξν; γ) φηη ν πξψηνο εξγάηεο ζπλαξκνινγεί ην πξντφλ 10 ιεπηά αξγφηξεξα απφ ην δεχ-

ηεξν; Θεσξείζηε φηη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ζ1, ζ2 ησλ ρξφλσλ ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ πξντ-

φληνο απφ ηνπο εξγάηεο είλαη γλσζηέο θαη ίζεο κε ζ1 = 40, ζ2 = 40. 

2. Απφ ηπραίν δείγκα 50 νηθνγελεηψλ ηεο πφιεσο Α πξνέθπςε φηη ην κέζν εηήζην εηζφδε-

κά ηνπο ήηαλ 15562 επξψ. Δπίζεο απφ ηπραίν δείγκα 100 νηθνγελεηψλ ηεο πφιεσο Β πξν-

έθπςε φηη ην κέζν εηήζην εηζφδεκά ηνπο ήηαλ 15126 επξψ. Μπνξνχκε λα δερζνχκε, ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0.01, φηη νη νηθνγέλεηεο ησλ δχν πφιεσλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξ-

ρνληαη ηα δείγκαηα έρνπλ ην ίδην κέζν εηζφδεκα, αλ είλαη γλσζηφ φηη ζηνπο δχν απηνχο 

πιεζπζκνχο ε ηππηθή απφθιηζε είλαη ίζε κε 830;  

3. Μηα εηαηξεία θαηαζθεπήο ζθειεηψλ ζθαθψλ βξίζθεη φηη ηα δέλδξα ηχπνπ Α πνπ πξν-

κεζεχεηαη απφ έλα δάζνο απνδίδνπλ θαηά κέζν φξν 64 kgr μχια πεξηζζφηεξν απφ ηα 

δέλδξα ηχπνπ Β. Η δηαθχκαλζε ηεο απφδνζεο μχινπ βξέζεθε ίζε κε 115 kgr2. Έλα άιιν 

δάζνο πεξηέρεη θαη ηνπο δχν ηχπνπο μχισλ. Παίξλνληαο δείγκα 100 δέλδξσλ γηα θάζε ηχ-

πν (απφ ην δεχηεξν δάζνο) νη απνδφζεηο ζε μχιν βξέζεθαλ 1390 kgr θαη 1332 kgr αληίζ-

ηνηρα ελψ νη δηαθπκάλζεηο έκελαλ ακεηάβιεηεο. Μπνξνχκε λα δερζνχκε ζε ε.ζ. 1% φηη ε 

δηαθνξά ησλ κέζσλ απνδφζεσλ μχινπ παξακέλεη ζην ίδην επίπεδν δει. 64 kgr; 

4. Έζησ μ1, μ2 νη κέζεο ηηκέο πψιεζεο ελφο πξντφληνο ζηηο πεξηνρέο Α, Β αληίζηνηρα. Δ-

πηιέγνπκε ηπραία 4 ηηκέο απφ ηελ πεξηνρή Α θαη 4 ηηκέο απφ ηελ πεξηνρή Β. Αλ νη ηηκέο 

απηέο είλαη  

1.12, 1.06, 1.21, 1.1 (πεξηνρή Α)  θαη  1.07, 0.93, 0.97, 0.99 (πεξηνρή Β), 

κπνξνχκε, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%, λα πνχκε φηη ε κέζε ηηκή πψιεζεο ζηελ πε-

ξηνρή Α είλαη πςειφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ζηελ πεξηνρή Β; (Η0: μ1 = μ2,  H1: μ1 > μ2) 

(ππνζέηνπκε φηη νη ηηκέο θαηαλέκνληαη θαλνληθά θαη κε ίζε δηαζπνξά ζηηο δχν πεξηνρέο). 

5. Απφ ηπραίν δείγκα 12 εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ εηδψλ ελδπκαζίαο πξνέθπςε φηη ε 

κέζε εκεξήζηα δαπάλε ηνπο γηα δηαθήκηζε είλαη 51 επξψ κε δεηγκαηηθή ηππηθή απφθιηζε 

3.6 επξψ. Δπίζεο απφ ηπραίν δείγκα 12 εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ εηδψλ ππνδήζεσο πξν-

έθπςε φηη ε κέζε εκεξήζηα δαπάλε ηνπο γηα δηαθήκηζε είλαη 48 επξψ κε δεηγκαηηθή ηπ-

πηθή απφθιηζε 4 επξψ. Μπνξνχκε λα δερζνχκε, ζε ε.ζ. 1%, φηη νη δχν θαηεγνξίεο θαηαζ-

ηεκάησλ δαπαλνχλ, θαηά κέζν φξν ην ίδην πνζφλ γηα δηαθήκηζε; Υπνζέηνπκε φηη νη δα-

πάλεο γηα θάζε θαηάζηεκα θαηαλέκνληαη θαλνληθά θαη κε ίζε δηαζπνξά. 

6. (α) Έζησ μ1, μ2 νη κέζεο ηηκέο πψιεζεο ελφο πξντφληνο ζηηο πεξηνρέο Α, Β αληίζηνηρα. 

Η κέζε ηηκή θαη ε δηαζπνξά ελφο η.δ. 10 ηηκψλ πψιεζεο απφ ηελ πεξηνρή Α βξέζεθε 

100.9 θαη 8.76667 αληίζηνηρα. Δπίζεο, ε κέζε ηηκή θαη ε δηαζπνξά ελφο η.δ. 20 ηηκψλ 

πψιεζεο απφ ηελ πεξηνρή Β βξέζεθε 104.45 θαη 12.9974 αληίζηνηρα. Αλ ππνζέζνπκε φηη 

νη ηηκέο θαηαλέκνληαη θαλνληθά θαη κε ίζε (αιιά άγλσζηε) δηαζπνξά θαη ζηηο δχν πεξην-

ρέο, λα ειέγμεηε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%  (i) Αλ ε κέζε ηηκή πψιεζεο ζηελ Α εί-

λαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ αληίζηνηρε ζηελ Β. (ii) Αλ ε κέζε ηηκή πψιεζεο ζηελ Α είλαη 



ρακειφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ζηελ Β. (β) Παξαπάλσ ππνζέζακε φηη νη δηαζπνξέο ησλ 

ηηκψλ ζηηο πεξηνρέο απηέο είλαη ίζεο. Να ειέγμεηε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% αλ φλ-

ησο νη δχν απηέο δηαζπνξέο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ίζεο.  

7. Έζησ φηη νη ρξφλνη δσήο δχν ηχπσλ εμαξηεκάησλ A, B αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλν-

κή ζ1
2 N(μ1, ζ1

2) θαη N(μ2, ζ2
2) αληίζηνηρα. Αλ ζε έλα η.δ. απφ εμαξηήκαηα ηχπνπ Α βξέ-

ζεθε φηη S1 = 100 (ν1 = 50) θαη ζε έλα η.δ. απφ εμαξηήκαηα ηχπνπ Β βξέζεθε φηη S2 = 120 

(ν2 = 50), κπνξνχκε ζε ε.ζ. 5% λα ηζρπξηζηνχκε φηη νη ρξφλνη δσήο ησλ εμαξηεκάησλ Α 

παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε κεηαβιεηφηεηα απφ ηνπο ρξφλνπο ηνπ Β; Γίλεηαη φηη 

605.1)05.0(49,49 F  

8. Απφ δχν δείγκαηα άγακσλ θαη έγγακσλ εξγαηξηψλ ζπγθεληξψζεθαλ ηα αθφινπζα ζην-

ηρεία πνπ αθνξνχλ ψξεο απνπζίαο απφ ηελ εξγαζίαο ηνπο ιφγσ αζζέλεηαο ζε έλα έηνο: 

 Άγακνη: 88, 68, 77, 82, 63, 80, 78, 71, 68,   Έγγακνη : 73, 77, 67, 70, 74, 64, 

71, 71, 72 

Να ειεγρζεί ζε ε.ζ. 5% ε ππφζεζε φηη ε δηαθχκαλζε ησλ σξψλ απνπζίαο ησλ άγακσλ (α) 

είλαη ίζε κε ηε δηαθχκαλζε ησλ σξψλ απνπζίαο ησλ έγγακσλ εξγαηξηψλ, έλαληη ηεο ε-

λαιιαθηηθήο ππνζέζεσο φηη ε δηαζπνξά ησλ σξψλ απνπζίαο ησλ άγακσλ είλαη κεγαιχηε-

ξε απφ εθείλε ησλ έγγακσλ. (β) είλαη ηεηξαπιάζηα ηεο δηαθχκαλζεο ησλ σξψλ απνπζίαο 

ησλ έγγακσλ εξγαηξηψλ. Γίλεηαη φηη 44.3)05.0(8,8 F , 43.4)025.0(8,8 F . 

9. Απφ δχν αλεμάξηεηνπο πιεζπζκνχο παίξλνπκε ηα ηπραία δείγκαηα 7,6,4,8,5,3,5 θαη 

6,5,3,7,8,3,6,3,4 αληίζηνηρα. Να ειεγρζεί ζε ε.ζ. 5% ε ππφζεζε φηη νη πιεζπζκνί έρνπλ ίζεο 

δηαθπκάλζεηο έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο φηη ε δηαθχκαλζε ηνπ πξψηνπ πιεζπζκνχ είλαη κεγαιχηε-

ξε ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ δεχηεξνπ. Γίλεηαη φηη 28.0)95.0(6,8 F . 

10. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο ζθεπάζκαηνο πνπ θαηαπνιεκά ηελ πα-

ρπζαξθία, ρνξεγήζεθε ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηά ηνπ ζε 20 θαηάιιεια πεηξακαηφδσα. Σε 

θαζέλα απφ απηά θαηαγξάθεθε ην βάξνο ηνπ ακέζσο πξηλ θαη κηα εβδνκάδα κεηά ηελ 

ρνξήγεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο. Καηαγξάθεθαλ ηα παξαθάησ ζσκαηηθά βάξε (ζε kgr): 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Πξηλ 81.3 81.7 89.6 85.1 83.3 81.5 80.6 81.9 69.5 80.2 

Μεηά 81.8 80.1 84.2 82.1 75.8 81.6 76.1 79.9 70.9 81.2 

 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Πξηλ 77.3 80.8 71.5 84.7 75.4 81.9 79.8 82 94.3 77 

Μεηά 81 83.3 70 75.5 72.4 79.9 79 80.7 91.9 76.3 

 

Υπάξρεη ζεηηθή κέζε επίδξαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθεπάζκαηνο (ζε ε.ζ. 5%) ζην βάξνο 

ησλ πεηξακαηφδσσλ; 

11. (παξάδεηγκα ηνπ Student) Η επίδξαζε δχν θαξκάθσλ Α θαη Β ζην ρξφλν χπλνπ δνθη-

κάζηεθε ζε 10 αζζελείο πνπ έπαζραλ απφ αυπλία. Καη έζησ xi, yi ε παξάηαζε ηνπ χπλνπ 

ηνπ αζζελνχο (ζε ψξεο) πνπ νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε ηνπ θαξκάθνπ Α, Β αληίζηνηρα. 

 
xi 1.9 0.8 1.1 0.1 –0.1 4.4 5.5 1.6 4.6 3.4 

yi 0.7 –1.6 –0.2 –1.2 –0.1 3.4 3.7 0.8 0.0 2.0 

zi = xi – yi 1.2 2.4 1.3 1.3 0.0 1.0 1.8 0.8 4.6 1.4 

 

Δίλαη ινγηθφ λα δερηνχκε φηη (α) ε επίδξαζε ηνπ θαξκάθνπ Α είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ 

επίδξαζε ηνπ θαξκάθνπ Β ζε ε.ζ 1%, (β) ε παξάηαζε ηνπ χπλνπ πνπ πξνθαιεί ην θάξ-

καθν Α είλαη θαηά 1 ψξα κεγαιχηεξε ηεο παξάηαζεο πνπ πξνθαιεί ην θάξκαθν Β;  



12. Έλαο ππνςήθηνο δήκαξρνο ηζρπξίδεηαη φηη ζηηο εθινγέο πνπ έγηλαλ ζήκεξα ζα ιάβεη 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50%. Έρνπκε αξθεηά ζηνηρεία γηα λα απνξξίςνπκε ηνλ παξα-

πάλσ ηζρπξηζκφ, αλ ζε έλα η.δ. ν = 300 ςεθνθφξσλ (πνπ ειήθζε κε exit poll, δειαδή νη 

ςεθνθφξνη ξσηήζεθαλ ακέζσο κεηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηπραία επηιεγκέλα εθινγηθά 

ηκήκαηα) κφλν ην 44% δήισζαλ φηη ςήθηζαλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ππνςήθην (a = 0.01). Αλ 

βξεζεί φηη δελ έρνπκε αξθεηά ζηνηρεία, πφζν ζα έπξεπε λα είλαη ην ειάρηζην κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο ψζηε, κε ην ίδην δεηγκαηηθφ πνζνζηφ, λα απνξξίπηακε ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζ-

κφ;  

13. Σε η.δ. 400 ηειεζεαηψλ νη 100 δήισζαλ φηη παξαθνινπζνχλ κηα νξηζκέλε ηειενπηηθή ζεη-

ξά. Μπνξνχκε λα δερζνχκε ζε ε.ζ 5% φηη εθείλνη πνπ παξαθνινπζνχλ ηε ζεηξά απφ ην ζχλνιν 

ησλ ηειεζεαηψλ είλαη ιηγφηεξνη ηνπ 30%;  

14. Έζησ η.δ. Χ1,X2,...,Xν κε P(Xi = 1) = p, P(Xi = 0) = 1  p. Πνην ζα πξέπεη λα είλαη ην 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ν ψζηε γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππφζεζεο Η0: p = p0, Η1: p = p1 (p1 > 

p0), νη πηζαλφηεηεο ζθάικαηνο ηχπνπ Ι θαη ΙΙ λα είλαη αληίζηνηρα α θαη β (ρξεζηκνπνηήζηε 

πξνζέγγηζε κέζσ θαλνληθήο θαηαλνκήο).  

15. Δπηιέγνληαο ηπραία 400 πξντφληα απφ κία κεραλή πνπ ηα θαηαζθεπάδεη, ηα 16 βξέ-

ζεθαλ ειαηησκαηηθά, ελψ επηιέγνληαο ηπραία 300 πξντφληα απφ κία άιιε κεραλή, ηα 24 

βξέζεθαλ ειαηησκαηηθά. Να ειέγμεηε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1% (α) αλ ππάξρεη δη-

αθνξά ζηελ παξαγσγή ειαηησκαηηθψλ κεηαμχ ησλ δχν κεραλψλ θαη (β) αλ ε δεχηεξε 

κεραλή είλαη «ρεηξφηεξε» απφ ηελ πξψηε. 

16. Έλαο δεκνζηνγξάθνο ζε κία ηειενπηηθή ζπδήηεζε ηζρπξίδεηαη φηη ζπκβαίλεη θάηη χ-

πνπην ζηελ εηαηξία κέηξεζεο ηειεζέαζεο GBA. Η εηαηξία έρεη δηαζέζεη 1150 κεραλάθηα 

ζε ηζάξηζκνπο ηειεζεαηέο, 150 απφ ηα νπνία έρνπλ δνζεί ζε λένπο ζπλεξγάηεο (ηειεζεα-

ηέο πνπ έρνπλ μεθηλήζεη ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηελ GBA ην ηειεπηαίν εμάκελν). Ο δε-

κνζηνγξάθνο δηαπηζηψλεη φηη, ζχκθσλα κε ηελ GBA, ην θαλάιη VEGA παξνπζηάδεη ηε-

ιεζέαζε 30% ζην ζχλνιν (ζηνπο 1000+150 ηειεζεαηέο) ελψ έρεη κφλν 22% ζηνπο λένπο 

(ζηνπο 150) ηειεζεαηέο. Ο δεκνζηνγξάθνο ην ζεσξεί απηφ πνιχ χπνπην θαη κάιηζηα θά-

πνηνο πνιηηηθφο πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζπδήηεζε δειψλεη φηη «νη δχν απηέο ηηκέο δελ ζπκ-

θσλνχλ θαζφινπ» (πξφθεηηαη γηα πξαγκαηηθφ πεξηζηαηηθφ). Δίλαη πξάγκαηη απηφ «πνιχ 

χπνπην»; Θα κπνξνχζε δειαδή ε δηαθνξά απηή λα είλαη ηπραία; Σπγθεθξηκέλα, αλ p1, p2 

είλαη ηα πνζνζηά ηεο ηειεζέαζεο ηνπ VEGA ζηνπο πιεζπζκνχο απφ ηνπο νπνίνπο πξν-

έξρνληαη νη δχν νκάδεο ηειεζεαηψλ («λένη» θαη «παιαηνί» ζπλεξγάηεο), ειέγμηε ζε ε.ζ. α 

= 0.01 ηελ ππφζεζε H0: p1 = p2 έλαληη ηεο H1: p1 > p2 (αν απορρίυοσμε ηην Η0 μπορούμε 

πράγμαηι να μιλήζοσμε για κάηι «ύποπηο», διόηι αναμένοσμε να ιζτύει p1 = p2 αθού και οι 

δύο ομάδες ζσνεργαηών προέρτονηαι από ηον ίδιο πληθσζμό). 

17. Τνλ κήλα Ιαλνπάξην επηιέρζεθαλ ηπραία 400 ςεθνθφξνη απφ κία πεξηνρή θαη αλάκε-

ζά ηνπο βξέζεθαλ 100 νη νπνίνη πξνηίζεληαη λα ςεθίζνπλ ην θφκκα Α. Τνλ κήλα Φεβξν-

πάξην, επηιέρζεθαλ ηπραία 500 ςεθνθφξνη απφ ηελ ίδηα πεξηνρή θαη αλάκεζά ηνπο βξέ-

ζεθαλ ηψξα 150 νη νπνίνη πξνηίζεληαη λα ςεθίζνπλ ην θφκκα Α. Να ειέγμεηε ζε ε.ζ. 5% 

αλ ην πνζνζηφ ησλ ςεθνθφξσλ ηνπ θφκκαηνο Α ζηελ πεξηνρή απηή απμήζεθε θαηά ηνλ 

κήλα Φεβξνπάξην. (Η0 : p1 = p2 έλαληη ηεο Η1 : p1< p2) 

18. Γηα λα εθηηκεζεί ε δχλακε ελφο θφκκαηνο ζηηο αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο ιήθ-

ζεθε δείγκα 100 αηφκσλ απφ θάζε πεξηνρή. Υπέξ ηνπ θφκκαηνο ηάρζεθαλ 55 άηνκα ηεο 

αζηηθήο πεξηνρήο θαη 45 ηεο αγξνηηθήο. Μπνξνχκε ζε ε.ζ 5% λα δερζνχκε φηη ε εθινγηθή 

δχλακε ηνπ θφκκαηνο είλαη ε ίδηα ζηηο δχν πεξηνρέο; 


