
Διαγωνισμός Στατιστικής 2022.

 Questionnaire checking

A - Λυκειακός κύκλος

1 - Τεστ βασικών γνώσεων

Εκδοχή: 1          Γλώσσα: el

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια πεπερασμένη ακολουθία έξι φυσικών
αριθμών. Οι τρεις από αυτούς είναι γνωστοί και είναι οι: 4, 5 και 24, ενώ
οι άλλοι τρεις αριθμοί είναι διαφορετικοί μεταξύ τους και άγνωστοι. Εάν
είναι γνωστό ότι ο μέσος όρος των αριθμών της ακολουθίας ισούται με 10
και η διάμεσος τους ανήκει στο διάστημα (7,8), τότε από τους πιο κάτω
αριθμούς δεν μπορεί να περιλαμβάνεται στην ακολουθία, ο αριθμός:

1.

5A.

17B.

10C.

8D.

Δίνονται οι αριθμοί: 11, 15, 19, 27, 36, 49, 68, 71, 94. Αν αντιστρέψουμε
τα ψηφία ενός συγκεκριμένου αριθμού τότε η διάμεσος των πιο πάνω
αριθμών θα αλλάξει και η  νέα μέση τιμή θα διαφέρει από την παλιά κατά
πέντε μονάδες. Ο αριθμός αυτός είναι:

2.

19A.

49B.

27C.

36D.

Σε μια πόλη υπάρχουν ξενοδοχεία κατηγορίας 4 και κατηγορίας 5 μόνο. Η
μέση τιμή ημερήσιας ενοικίασης όλων των δωματίων των ξενοδοχείων
της πόλης είναι €56 μεγαλύτερη από τη μέση τιμή ενοικίασης των
δωματίων των ξενοδοχείων της κατηγορίας 4  και η μέση τιμή ημερήσιας
ενοικίασης όλων των δωματίων των ξενοδοχείων της πόλης είναι €104
μικρότερη από τη μέση τιμή ενοικίασης των δωματίων των ξενοδοχείων
της κατηγορίας 5. Ένας ταξιδιώτης που φθάνει στην πόλη επιλέγει να
ενοικιάσει στην τύχη ένα δωμάτιο. Η πιθανότητα να ενοικιάσει δωμάτιο
σε ξενοδοχείο κατηγορίας 4 αποκλείεται να είναι:

3.

65%A.
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35%B.

75%C.

55%D.

Ένα ηλεκτρονικό σημείο που βρίσκεται πάνω σε ορθοκανονικό σύστημα
συντεταγμένων πραγματοποιεί τυχαίες κινήσεις μήκους μιας μονάδας,
κάθε φορά που μετακινείται,  προς τις πιθανές κατευθύνσεις, πάνω, κάτω,
δεξιά και αριστερά. Αυτή τη στιγμή το σημείο βρίσκεται στην αρχή των
αξόνων και πραγματοποιεί μία τυχαία κίνηση σε μια από τις πιθανές
κατευθύνσεις. Η πιθανότητα στο τέλος των επόμενων τριών τυχαίων
κινήσεων να βρεθεί ξανά στην αρχή των αξόνων είναι:

4.

0,125A.

0,141B.

0,167C.

0,5D.

Ας υποθέσουμε ότι πάνω σε ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων  έχουμε
σχεδιάσει όλα τα τρίγωνα που έχουν κορυφές με ακέραιες συντεταγμένες
(x,y), με 0≤x≤3 και 0≤y≤4, και η μια πλευρά τους βρίσκεται στον άξονα
των τετμημένων. Αν πάρουμε στην τύχη ένα από αυτά τα τρίγωνα, η
πιθανότητα το εμβαδόν αυτού του τριγώνου να είναι ακέραιος αριθμός
είναι:

5.

0,479A.

0,521B.

0,670C.

0,396D.

Ένας ηλεκτρονικός γραφέας σημειώνει τυχαία σημεία πάνω στο πιο κάτω
σύστημα συντεταγμένων και εντός του  ορθογωνίου ΕΖΗΘ. Το  ΑΒΓΔ είναι
τετράγωνο με πλευρά ίση με την ακτίνα του κύκλου (Ο,R). Αν σε κάποια
δεδομένη στιγμή καταγράφηκαν 1600 σημεία μέσα στο ορθογώνιο ΕΖΗΘ,
τα σημεία που αναμένεται να υπάρχουν εκτός του κύκλου (Ο, R) και εκτός
του τετραγώνου ΑΒΓΔ, είναι περίπου:

6.
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405A.

414B.

1194C.

1186D.

Ας υποθέσουμε ότι 4 μαθητές και 6 μαθήτριες πρόκειται να τοποθετηθούν
σε δυο αίθουσες εξετάσεων Α και Β σε διακεκριμένες θέσεις. Η αίθουσα Α
έχει χωρητικότητα 8 θέσεων και η αίθουσα Β έχει χωρητικότητα 4 θέσεων.
Το πλήθος των πιθανών τοποθετήσεων, αν όλα τα αγόρια θα βρίσκονται
στην ίδια αίθουσα είναι:

7.

14728A.

448B.

967680C.

34352640D.

Δημιουργούμε όλα τα πιθανά ζεύγη ακεραίων (x,y), όπου x≠y,
επιλέγοντας από το σύνολο Α={1,2,3,....400}. Η πιθανότητα να
επιλέξουμε ζεύγος όπου ο ένας ακέραιος να μην είναι ο κύβος του άλλου
είναι:

8.

A.

B.
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C.

D.

Σε ένα τμήμα μιας πολυεθνικής εταιρείας, δέκα στελέχη μιλούν Γερμανικά,
έντεκα στελέχη μιλούν Γαλλικά, δεκατέσσερα στελέχη μιλούν Αγγλικά,
τρία στελέχη μιλούν και τις τρείς γλώσσες, ενώ είκοσι στελέχη μιλούν
μόνο μια από τις τρεις γλώσσες. Εάν επιλέξουμε τυχαία ένα στέλεχος της
εταιρείας, η πιθανότητα να μιλά τουλάχιστον δύο γλώσσες είναι:

9.

0,115A.

0,231B.

0,346C.

0,130D.

10.

0A.

B.

C.

D.
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Διαγωνισμός Στατιστικής 2022.

 Questionnaire checking

A - Λυκειακός κύκλος

1 - Τεστ βασικών γνώσεων

Εκδοχή: 2          Γλώσσα: el

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια πεπερασμένη ακολουθία έξι φυσικών
αριθμών. Οι τρεις από αυτούς είναι γνωστοί και είναι οι: 4, 5 και 24, ενώ
οι άλλοι τρεις αριθμοί είναι διαφορετικοί μεταξύ τους και άγνωστοι. Εάν
είναι γνωστό ότι ο μέσος όρος των αριθμών της ακολουθίας ισούται με 10
και η διάμεσος τους ανήκει στο διάστημα (7,8), τότε από τους πιο κάτω
αριθμούς δεν μπορεί να περιλαμβάνεται στην ακολουθία, ο αριθμός:

1.

5A.

11B.

7C.

9D.

Δίνονται οι αριθμοί: 11, 15, 19, 36, 48, 68, 71, 72, 94. Αν αντιστρέψουμε
τα ψηφία ενός συγκεκριμένου αριθμού τότε η διάμεσος των πιο πάνω
αριθμών θα αλλάξει και η  νέα μέση τιμή θα διαφέρει από την παλιά κατά
πέντε μονάδες. Ο αριθμός αυτός είναι:

2.

19A.

94B.

72C.

71D.

Σε μια πόλη υπάρχουν ξενοδοχεία κατηγορίας 4 και κατηγορίας 5 μόνο. Η
μέση τιμή ημερήσιας ενοικίασης όλων των δωματίων των ξενοδοχείων
της πόλης είναι €56 μεγαλύτερη από τη μέση τιμή ενοικίασης των
δωματίων των ξενοδοχείων της κατηγορίας 4  και η μέση τιμή ημερήσιας
ενοικίασης όλων των δωματίων των ξενοδοχείων της πόλης είναι €104
μικρότερη από τη μέση τιμή ενοικίασης των δωματίων των ξενοδοχείων
της κατηγορίας 5. Ένας ταξιδιώτης που φθάνει στην πόλη επιλέγει να
ενοικιάσει στην τύχη ένα δωμάτιο. Η πιθανότητα να ενοικιάσει δωμάτιο
σε ξενοδοχείο κατηγορίας 5 αποκλείεται να είναι:

3.

65%A.
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35%B.

25%C.

45%D.

Ένα ηλεκτρονικό σημείο που βρίσκεται πάνω σε ορθοκανονικό σύστημα
συντεταγμένων πραγματοποιεί τυχαίες κινήσεις μήκους μιας μονάδας,
κάθε φορά που μετακινείται,  προς τις πιθανές κατευθύνσεις, πάνω, κάτω,
δεξιά και αριστερά. Αυτή τη στιγμή το σημείο βρίσκεται στην αρχή των
αξόνων και πραγματοποιεί μία τυχαία κίνηση σε μια από τις πιθανές
κατευθύνσεις. Η πιθανότητα στο τέλος των επόμενων τριών τυχαίων
κινήσεων να μη βρεθεί ξανά στην αρχή των αξόνων είναι:

4.

0,875A.

0,859B.

0,833C.

0,5D.

Ας υποθέσουμε ότι πάνω σε ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων  έχουμε
σχεδιάσει όλα τα τρίγωνα που έχουν κορυφές με ακέραιες συντεταγμένες
(x,y), με 0≤x≤3 και 0≤y≤3, και η μια πλευρά τους βρίσκεται στον άξονα
των τετμημένων. Αν πάρουμε στην τύχη ένα από αυτά τα τρίγωνα, η
πιθανότητα το εμβαδόν αυτού του τριγώνου να μην είναι ακέραιος
αριθμός είναι:

5.

0,33A.

0,49B.

0,44C.

0,51D.

Ένας ηλεκτρονικός γραφέας σημειώνει τυχαία σημεία πάνω στο πιο κάτω
σύστημα συντεταγμένων και εντός του  ορθογωνίου ΕΖΗΘ. Το  ΑΒΓΔ είναι
τετράγωνο με πλευρά ίση με την ακτίνα του κύκλου. Αν σε κάποια
δεδομένη στιγμή καταγράφηκαν 3200 σημεία μέσα στο ορθογώνιο ΕΖΗΘ,
τα σημεία που αναμένεται να υπάρχουν εκτός του κύκλου (Ο, R) και εκτός
του τετραγώνου ΑΒΓΔ είναι περίπου:

6.
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810A.

828B.

2390C.

2372D.

Ας υποθέσουμε ότι 3 μαθητές και 5 μαθήτριες πρόκειται να τοποθετηθούν
σε δυο αίθουσες εξετάσεων, Α και Β σε διακεκριμένες θέσεις. Η αίθουσα Α
έχει χωρητικότητα  6 θέσεων και η αίθουσα Β έχει  χωρητικότητα 3
θέσεων. Το πλήθος των πιθανών τοποθετήσεων, αν όλα τα αγόρια θα
βρίσκονται στην ίδια αίθουσα είναι:

7.

66A.

8640B.

126C.

90720D.

Δημιουργούμε όλα τα πιθανά ζεύγη ακεραίων (x,y), όπου x≠y,
επιλέγοντας από το σύνολο Α={1,2,3,....300}. Η πιθανότητα να
επιλέξουμε ζεύγος όπου ο ένας ακέραιος να μην είναι ο κύβος του άλλου
είναι:

8.

A.

B.
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C.

D.

Σε ένα τμήμα μιας πολυεθνικής εταιρείας, δέκα στελέχη μιλούν Γερμανικά,
έντεκα στελέχη μιλούν Γαλλικά, δεκατέσσερα στελέχη μιλούν Αγγλικά,
τέσσερα στελέχη μιλούν και τις τρείς γλώσσες, ενώ δεκαεπτά στελέχη
μιλούν μόνο μια από τις τρεις γλώσσες. Εάν επιλέξουμε τυχαία ένα
στέλεχος της εταιρείας, η πιθανότητα να μιλά τουλάχιστον δύο
τουλάχιστον γλώσσες είναι:

9.

0,125A.

0,292B.

0,50C.

0,20D.

10.

0A.

B.

C.

D.
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Διαγωνισμός Στατιστικής 2022.

 Questionnaire checking

A - Λυκειακός κύκλος

1 - Τεστ βασικών γνώσεων

Εκδοχή: 3          Γλώσσα: el

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια πεπερασμένη ακολουθία έξι φυσικών
αριθμών. Οι τρεις από αυτούς είναι γνωστοί και είναι οι: 4, 5 και 24, ενώ
οι άλλοι τρεις αριθμοί είναι διαφορετικοί μεταξύ τους και άγνωστοι. Εάν
είναι γνωστό ότι ο μέσος όρος των αριθμών της ακολουθίας ισούται με 10
και η διάμεσος τους ανήκει στο διάστημα (7,8), τότε από τους πιο κάτω
αριθμούς δεν μπορεί να περιλαμβάνεται στην ακολουθία, ο αριθμός:

1.

5A.

18B.

10C.

7D.

Δίνονται οι αριθμοί: 11, 15, 19, 26, 36, 49, 68, 71, 94. Αν αντιστρέψουμε
τα ψηφία ενός συγκεκριμένου αριθμού τότε η διάμεσος των πιο πάνω
αριθμών δεν θα αλλάξει και η  νέα μέση τιμή θα διαφέρει από την παλιά
κατά δύο μονάδες. Ο αριθμός αυτός είναι:

2.

15A.

94B.

68C.

36D.

Σε μια πόλη υπάρχουν ξενοδοχεία κατηγορίας 4 και κατηγορίας 5 μόνο. Η
μέση τιμή ημερήσιας ενοικίασης όλων των δωματίων των ξενοδοχείων
της πόλης είναι €64 μεγαλύτερη από τη μέση τιμή ενοικίασης των
δωματίων των ξενοδοχείων της κατηγορίας 4  και η μέση τιμή ημερήσιας
ενοικίασης όλων των δωματίων των ξενοδοχείων της πόλης είναι €93
μικρότερη από τη μέση τιμή ενοικίασης των δωματίων των ξενοδοχείων
της κατηγορίας 5. Ένας ταξιδιώτης που φθάνει στην πόλη επιλέγει να
ενοικιάσει στην τύχη ένα δωμάτιο. Η πιθανότητα να ενοικιάσει δωμάτιο
σε ξενοδοχείο κατηγορίας 4 αποκλείεται να είναι:

3.

55%A.
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45%B.

75%C.

65%D.

Ένα ηλεκτρονικό σημείο που βρίσκεται πάνω σε ορθοκανονικό σύστημα
συντεταγμένων πραγματοποιεί τυχαίες κινήσεις μήκους μιας μονάδας,
κάθε φορά που μετακινείται,  προς τις πιθανές κατευθύνσεις, πάνω, κάτω,
δεξιά και αριστερά. Αυτή τη στιγμή το σημείο βρίσκεται στο σημείο (1,1)
και πραγματοποιεί μία τυχαία κίνηση σε μια από τις πιθανές
κατευθύνσεις. Η πιθανότητα στο τέλος των επόμενων τριών τυχαίων
κινήσεων να βρεθεί ξανά στο σημείο (1,1) είναι:

4.

0,125A.

0,141B.

0,167C.

0,50D.

Ας υποθέσουμε ότι πάνω σε ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων  έχουμε
σχεδιάσει όλα τα τρίγωνα που έχουν κορυφές με ακέραιες συντεταγμένες
(x,y), με 0≤x≤3 και 0≤y≤3, και η μια πλευρά τους βρίσκεται στον άξονα
των τετμημένων. Αν πάρουμε στην τύχη ένα από αυτά τα τρίγωνα, η
πιθανότητα το εμβαδόν αυτού του τριγώνου να είναι ακέραιος αριθμός
είναι:

5.

0,67A.

0,51B.

0,56C.

0,49D.

Ένας ηλεκτρονικός γραφέας σημειώνει τυχαία σημεία πάνω στο πιο κάτω
σύστημα συντεταγμένων και εντός του  ορθογωνίου ΕΖΗΘ. Το  ΑΒΓΔ είναι
τετράγωνο με πλευρά ίση με την ακτίνα του κύκλου. Αν σε κάποια
δεδομένη στιγμή καταγράφηκαν 1200 σημεία μέσα στο ορθογώνιο ΕΖΗΘ,
τα σημεία που αναμένεται να υπάρχουν εκτός του κύκλου (Ο, R) και εκτός
του τετραγώνου ΑΒΓΔ είναι περίπου:

6.
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304A.

311B.

896C.

890D.

Ας υποθέσουμε ότι 4 μαθητές και 5 μαθήτριες πρόκειται να τοποθετηθούν
σε δυο αίθουσες εξετάσεων Α και Β σε διακεκριμένες θέσεις. Η αίθουσα Α
έχει χωρητικότητα 7 θέσεων και η αίθουσα Β έχει χωρητικότητα 4 θέσεων.
Το πλήθος των πιθανών τοποθετήσεων, αν όλα τα αγόρια θα βρίσκονται
στην ίδια αίθουσα είναι:

7.

231A.

120960B.

756C.

2177280D.

Δημιουργούμε όλα τα πιθανά ζεύγη ακεραίων (x,y), όπου x≠y,
επιλέγοντας από το σύνολο Α={1,2,3,....200}. Η πιθανότητα να
επιλέξουμε ζεύγος όπου ο ένας ακέραιος να μην είναι ο κύβος του άλλου
είναι:

8.

A.
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B.

C.

D.

Σε ένα τμήμα μιας πολυεθνικής εταιρείας, δέκα στελέχη μιλούν Γερμανικά,
έντεκα στελέχη μιλούν Γαλλικά, δεκατέσσερα στελέχη μιλούν Αγγλικά,
πέντε στελέχη μιλούν και τις τρείς γλώσσες, ενώ δεκατέσσερα στελέχη
μιλούν μόνο μια από τις τρεις γλώσσες. Εάν επιλέξουμε τυχαία ένα
στέλεχος της εταιρείας, η πιθανότητα να μιλά τουλάχιστον δύο
τουλάχιστον γλώσσες είναι:

9.

0,227A.

0,364B.

0,682C.

0,357D.

10.

0A.

B.

C.

D.

4 / 4


