
Β΄ Πρόοδος στο µάθηµα της Στατιστικής 
1.2.2008 

Σειρά Α 
1. [25]   Μια εταιρεία παραγωγής γάλακτος, προκειµένου να διαλέξει ανάµεσα σε δύο 
µάρκες Α και Β για την αντικατάσταση κάποιων µηχανηµάτων της, έκανε τον εξής 
έλεγχο. Πήρε ένα δείγµα από 10 εργάτες, οι οποίοι την πρώτη µέρα χειρίσθηκαν τα 
µηχανήµατα της µάρκας Α και τη δεύτερη µέρα τα µηχανήµατα της µάρκας Β, και 
κατέγραψε τις αποδόσεις των µηχανηµάτων. Τα αποτελέσµατα ήταν ως εξής: 
 

Εργάτης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Μηχάνηµα τύπου Α 80 92 102 76 105 98 110 84 92 91 
Μηχάνηµα τύπου Β 86 94 104 78 103 97 115 91 98 94 

 
α) Ελέγξτε εάν οι αποδόσεις των µηχανηµάτων της µάρκας Β είναι µεγαλύτερες από 
τις αποδόσεις των µηχανηµάτων της µάρκας Α σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%. Να 
διατυπώσετε µε ακρίβεια τις υποθέσεις που ελέγχετε . 
β) ∆ώστε ένα 98% διάστηµα εµπιστοσύνης για τη µέση απόδοση µηχανηµάτων τύπου 
Α. 
 
2. [15]   Από τα στοιχεία ενός εργαστηρίου φαίνονται τα ακόλουθα: 60 transistors 
τύπου Α σε ένα δείγµα χιλίων transistors βρέθηκαν ελαττωµατικά και 40 transistors 
τύπου Β σε ένα άλλο δείγµα επίσης χιλίων transistors βρέθηκαν ελαττωµατικά. Τα 
παραπάνω δεδοµένα δίνουν αρκετές ενδείξεις που να φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά 
στην ποιότητα µεταξύ των transistors   τύπου Α και τύπου Β (α=0.05); 
 
3. [15]  Από σύνολο 200 ασθενών που πάσχουν από κάποια ασθένεια σχηµατίζουµε 
τυχαίο δύο οµάδες Α και Β µε 100 ασθενείς η κάθε µία. Στους ασθενείς της Α οµάδας 
µόνο δίνουµε ένα νέο φάρµακο. Η οµάδα Β χρησιµοποιείται σαν µάρτυρας. Στον 
επόµενο πίνακα καταγράφονται οι συχνότητες σε κάθε κατηγορία. 
 

 Έγιναν καλά ∆εν έγιναν καλά 
Οµάδα Α (µε φάρµακο) 75 25 
Οµάδα Β (χωρίς φάρµακο) 65 35 

 
Ελέγξτε εάν το νέο φάρµακο βοηθάει στην καταπολέµηση της ασθένειας (α = 0.05). 
 
4. [25]   Τα παρακάτω δεδοµένα δίνουν τους ρυθµούς κατανάλωσης οξυγόνου ενός 
είδους πουλιών, όταν µετριούνται σε διαφορετικές περιβαλλοντικές θερµοκρασίες: 
 

Θερµοκρασία (C0) (x) -15 -10 -5 0 5 10 12 19 
Kατανάλωση οξυγόνου (ml/g/hr) (y) 4.4 3.8 3.6 3.3 2.6 2.3 2.2 1.8 

 
(α) Βρείτε την ευθεία παλινδρόµησης της κατανάλωσης οξυγόνου των πουλιών στις 
διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες. 
(β) Υπολογίστε τον συντελεστή συσχέτισης. Τι συµπεραίνετε; 
(γ) Ελέγξτε την υπόθεση Η0: β=0, σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%. Τι συµπεραίνετε 
από το αποτέλεσµα του τεστ; 
(δ) Ποιος είναι ο µέσος αναµενόµενος ρυθµός κατανάλωσης οξυγόνου των πουλιών 
σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 150C. ∆ώστε 95% διάστηµα εµπιστοσύνης για αυτό 
το µέσο ρυθµό κατανάλωσης οξυγόνου. 
 



5. [20]   Τα παρακάτω δεδοµένα αποτελούν µετρήσεις της πρωτεΐνης του πλάσµατος 
χελωνών ενός συγκεκριµένου είδους. Μετρήθηκε η πρωτεΐνη σε αρσενικές και 
θηλυκές χελώνες, αφού είχαν διατραφεί κανονικά, µετά από νηστεία 10 ηµερών και 
µετά από νηστεία 20 ηµερών. 
 

Φύλο (Β) ∆ιατροφή 
 

(A1) 

Νηστεία 

10 ηµερών 
(A2) 

Νηστεία 
20 ηµερών 

(A3) 
Αρσενικά 42.8 

43.1 
40.4 
46.6 

42.4 
42.2 
40.8 
45.9 

38.9 
40.3 
37.5 
34.2 

Θηλυκά 42.2 
38.7 
35.3 
40.5 

42.4 
38.1 
34.3 
40.1 

39.7 
35.8 
32.3 
37.3 

 
Ελέγξτε σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% εάν υπάρχει διαφοροποίηση της πρωτεΐνης 
του πλάσµατος που να οφείλεται: στη διατροφή ή τη νηστεία 10 ή 20 ηµερών (Α), το 
φύλο (Β), καθώς και αν υπάρχει αλληλεπίδραση των παραγόντων αυτών. 
(∆ίνονται : SSA = 85.5,     SSB = 61.5,      SSAB = 9,       SST = 300). 
 
∆ίνονται: 
- Κριτικές τιµές  Ζα της τυποποιηµένης κανονικής κατανοµής σε επίπεδο 
σηµαντικότητας α 
Ζ0.005=2.57       Ζ0.01=2.33       Ζ0.02=2.05       Ζ0.025=1.96      Ζ0.05=1.64    Ζ0.10=1.28 
 

- Κριτικές τιµές  X
2

κ
 (α)  της Χ2 κατανοµής µε k βαθµούς ελευθερίας και για επίπεδο 

σηµαντικότητας α. 
8.3)05.0(X 2

1 =       0.6)05.0(X 2
2 =      8.7)05.0(X 2

3 =      5.9)05.0(X 2
4 =    1.11)05.0(X 2

5 =   

6.12)05.0(X 2
6 =  

 
- Κριτικές τιµές tk(α) της t  κατανοµής µε k  βαθµούς ελευθερίας και για επίπεδο 
σηµαντικότητας α. 
t6(0.01) = 3.14           t6(0.025) = 2.45          t6(0.05) = 1.94           t9(0.01) = 2.82     
t9(0.025) = 2.26            t9(0.05) = 1.83               t18(0.025) = 2.10          t18(0.05) = 1.73 
t13(0.025) = 2.16       t13(0.05) = 1.77         t14(0.01) = 2.62      t14(0.025) = 2.14 
t27(0.005) = 2.77           t27(0.01) = 1.47               t27(0.05) = 1.70      
   
- Κριτικές τιµές Fµ,ν(α)  της F  κατανοµής µε µ και ν βαθµούς ελευθερίας για επίπεδο 
σηµαντικότητας α. 
F1,2(0.05) = 18.51,      F2,2(0.05) = 19.00,        F2,4(0.05) = 6.94,        F2,8(0.05) = 4.46 
F4,8(0.05) = 3.84,        F2,14(0.05) = 3.74,        F1,14(0.05) = 4.60,       F1,18(0.05) = 4.41,         
F2,18(0.05) = 3.55,      F1,23(0.05) = 4.28,         F2,23(0.05) = 3.42 
 



Β΄ Πρόοδος στο µάθηµα της Στατιστικής 
1.2.2008 

Σειρά Β 
1. [25]   Για να µελετηθεί η µόλυνση της ατµόσφαιρας σε µία βιοµηχανική περιοχή, 
µετρήθηκε ο αριθµός των αιωρούµενων σωµατιδίων (σκόνης) σε 1lt αέρα σε 14 
διαφορετικά σηµεία της περιοχής. Οι 14 αυτές µετρήσεις αυτές είχαν µέσο όρο ίσο µε 
102.6 µε τυπική απόκλιση 27. Έγιναν επίσης παρόµοιες µετρήσεις σε 15 σηµεία µιας 
αγροτικής περιοχής, οι οποίες έδωσαν µέσο όρο 47 µε τυπική απόκλιση 17. 
(α) Σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%, µπούµε να ισχυριστούµε ότι ο αριθµός 
σωµατιδίων ανά λίτρο αέρα παρουσιάζεται αυξηµένος στην βιοµηχανική περιοχή 
έναντι της αγροτικής; 
(β) Ας υποθέσουµε ότι το όριο ασφαλείας για την βιοµηχανική περιοχή είναι 100 
σωµατίδια ανά λίτρο αέρα. Με αυτές τις µετρήσεις, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η 
µόλυνση στη βιοµηχανική περιοχή ξεπερνά τα όρια ασφαλείας; (α = 5%). 
(γ) ∆ώστε 98% διάστηµα εµπιστοσύνης για το µέσο αριθµό σωµατιδίων ανά λίτρο 
αέρα για την αγροτική  περιοχή. 
 
2. [15]   Από τα στοιχεία ενός εργαστηρίου φαίνονται τα ακόλουθα: 60 transistors 
τύπου Α σε ένα δείγµα χιλίων transistors βρέθηκαν ελαττωµατικά και 40 transistors 
τύπου Β σε ένα άλλο δείγµα επίσης χιλίων transistors βρέθηκαν ελαττωµατικά. Τα 
παραπάνω δεδοµένα δίνουν αρκετές ενδείξεις που να φαίνεται ότι η ποιότητα των 
transistors   τύπου Β είναι καλύτερη από αυτήν του τύπου Α (α=0.05); 
 
3. [15]   Σε µια έρευνα που έγινε για να διαπιστωθεί αν το µέγεθος ενός είδους φυτού 
σχετίζεται µε την ανθεκτικότητα του φυτού σε κάποια ασθένεια, µελετήθηκε ένα 
δείγµα 100 φυτών, τα οποία κατατάχθηκαν σε ‘ψηλά’, ‘ µέτρια’ και ‘κοντά’ και 
εξετάστηκε αν προσβλήθηκαν από την ασθένεια ή όχι. Το πλήθος των φυτών σε κάθε 
κατηγορία δίνεται στον παρακάτω πίνακα.   
 

 Ψηλά Μέτρια Κοντά 
Προσεβλήθησαν 13 12 15 
∆εν προσεβλήθησαν 22 18 20 

 
Ελέγξτε εάν εξαρτάται η ανθεκτικότητα του φυτού στην ασθένεια, από το µέγεθος  
του φυτού (α = 0.05). 
 
4. [25]   Τα παρακάτω δεδοµένα δίνουν τους ρυθµούς κατανάλωσης οξυγόνου ενός 
είδους πουλιών, όταν µετριούνται σε διαφορετικές περιβαλλοντικές θερµοκρασίες: 
 

Θερµοκρασία (C0) (x) -15 -10 -5 0 5 10 12 19 
Kατανάλωση οξυγόνου (ml/g/hr) (y) 4.4 3.8 3.6 3.3 2.6 2.3 2.2 1.8 

 
(α) Βρείτε την ευθεία παλινδρόµησης της κατανάλωσης οξυγόνου των πουλιών στις 
διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες. 
(β) Υπολογίστε το συντελεστή συσχέτισης. Τι συµπεραίνετε; 
(γ) Ελέγξτε την υπόθεση Η0: β=0, σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%. Τι συµπεραίνετε 
από το αποτέλεσµα του τεστ; 
(δ) ∆ώστε 98% διάστηµα πρόβλεψης για το ρυθµό κατανάλωσης οξυγόνου των 
πουλιών σε θερµοκρασία περιβάλλοντος -80C. 



5. [20]   Σε τυριά τύπου τελεµέ εφαρµόστηκαν τρεις διαφορετικές επεξεργασίες 
παρασκευής και αφέθηκαν να ωριµάσουν για πέντε µήνες. Κάθε µήνα υπολογιζόταν 
η συγκέντρωση του µη πρωτεϊνικού αζώτου (εκφρασµένο ως προς το ολικό άζωτο 
ΝΠΝ/ΤΝ) ανά τελεµέ. Παρασκευάστηκαν 3 τεµάχια τελεµέ, ένα για κάθε µέθοδο 
παρασκευής που ακολούθως τεµαχίστηκαν σε πέντε υποτεµάχια ένα για κάθε µήνα. 
Τα αποτελέσµατα του πειράµατος φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Μέθοδοι επεξεργασίας παρασκευής (Α) 

Χρόνος ωρίµανσης 
(Β) 

Παραδοσιακός 
Α1 

Με υπερδιήθηση &θέρµανση 
Α2 

Με υπερδιήθηση 
Α3 

1 µήνας 
Β1 

11.5 21.1 17.3 

2 µήνες 
Β2 

14.4 23.3 17.5 

3 µήνες 
Β3 

16.1 24.2 29.5 

4 µήνες 
Β4 

19.5 25.6 22.9 

5 µήνες 
Β5 

20.7 27.6 24.6 

 
Να εξετάσετε σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0.05 εάν η συγκέντρωση του µη 
πρωτεϊνικού αζώτου επηρεάζεται από την επεξεργασία παρασκευής του τελεµέ και 
από το χρόνο ωρίµανσης του τυριού (∆ίνονται SSA=156, SSB = 120, SST = 284). 
 
∆ίνονται: 
- Κριτικές τιµές  Ζα της τυποποιηµένης κανονικής κατανοµής σε επίπεδο 
σηµαντικότητας α 
Ζ0.005=2.57       Ζ0.01=2.33       Ζ0.02=2.05       Ζ0.025=1.96      Ζ0.05=1.64    Ζ0.10=1.28 
 

- Κριτικές τιµές  X
2

κ
 (α)  της Χ2 κατανοµής µε k βαθµούς ελευθερίας και για επίπεδο 

σηµαντικότητας α. 
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2 =      8.7)05.0(X 2

3 =      5.9)05.0(X 2
4 =    1.11)05.0(X 2

5 =   

6.12)05.0(X 2
6 =  

 
- Κριτικές τιµές tk(α) της t  κατανοµής µε k  βαθµούς ελευθερίας και για επίπεδο 
σηµαντικότητας α. 
t6(0.01) = 3.14           t6(0.025) = 2.45          t6(0.05) = 1.94           t9(0.01) = 2.82     
t9(0.025) = 2.26            t9(0.05) = 1.83               t18(0.025) = 2.10          t18(0.05) = 1.73 
t13(0.025) = 2.16       t13(0.05) = 1.77         t14(0.01) = 2.62      t14(0.025) = 2.14 
t27(0.005) = 2.77           t27(0.01) = 1.47               t27(0.05) = 1.70      
   
- Κριτικές τιµές Fµ,ν(α)  της F  κατανοµής µε µ και ν βαθµούς ελευθερίας για επίπεδο 
σηµαντικότητας α. 
F1,2(0.05) = 18.51,      F2,2(0.05) = 19.00,        F2,4(0.05) = 6.94,        F2,8(0.05) = 4.46 
F4,8(0.05) = 3.84,        F2,14(0.05) = 3.74,        F1,14(0.05) = 4.60,       F1,18(0.05) = 4.41,         
F2,18(0.05) = 3.55,      F1,23(0.05) = 4.28,         F2,23(0.05) = 3.42 


