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ΘΕΜΑ ιο. a) (ΟαΟμοΙ 1.3). Δίνονται στοιχεία τιμών (σε ευρώ) και ποσοτήτων (σε τόννους) 3 προϊόντων 111, [12, 113 που

πουλ κατά τα 201 Ι και 2014.
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προϊόντων αυτών κατά το 2014 έναντι του 201 Ι

ίί) Η μεταβολή της αγοραστικής δύναμης του
χρήματος (ΑΔΧ) ως προς την ομάδα αυτών των
προϊόντων κατά το 2014 έναντι του 201 Ι.

β) Σε μία λαχειοφόρο αγορά πωλούνται 1000 λαχνοί από τους οποίους ο πρώτος τυχερός θα κερδίσει

ξ)ρώ, οι επόμενοι τρεις θα κερδίσουν από 5000 ευρώ και οι δύο τελευταίοι από 2000 ευρώ. Μέσω του

ορισμοί της κατάλληλης τυχαίας μεταβλητής, και του υπολογισμού της κατανομής και της μέσης τιμής της, να

υπολογιπεί η τιμή πώλησης των λαχνών ούτως ώστε ο αγοραστής ενός λαχνού να χάνει κατά μέσον όρο I Ο 6.

γ) (ΒαΟμοίΙ). Ένας κάτοχος κινητού τηλεφώνου έχει ξεχάσει το ΡΙΝ του το οποίο αποτελείται από ένα τετραψήφιο

αριθμό όπου κάθε ψηφίο επιλέγεται από το σύνολο των αριθμών Αποφασίζει λοιπόν να επιλέξει τυχαία

τα ψηφίΙ. α) Ποιά είναι η πιθανότητα να «ξεκλειδώσει» το κινητό του με την πρώτη προσπάθεια. β) Ποιά είναι

η πιθανότητα να (ξεκλειδώσει » το κινητό του με την δεύτερη προσπάθεια. Τι παρατηρείτε; γ) Αν υποτεθεί ότι

η εταιρίι επιτρέπει το ξεκλείδωμα του κινητού αν τουλάχιστον 3 από τα 4 ψηφία είναι σωστά ποιά είναι η

πιθανότητα να «ξεκλειδώσει» το κινητό του με την πρώτη προσπάθεια. (το ερώτημα (γ) είναι ερώτηση-Ι'οηιις με μονάδα)

ΘΕΜΑ 20 α) (Βαθμοί 2). Από την κατανομή συχνοτήτων της μηνιαίας δαπάνης για διαφήμιση (σε χιλ. ευρώ) 1 ΟΟ

επιχειρήσεων υπολογίσθηκαν: = 10.000, — = 40.000, και διάμεσος = 99,5 χιλιάδες

€. Να ε;εγχθεί η ασυμμετρία της κατανομής (κατά Pearson) και αν επαληθεύεται η κατάλληλη συνθήκη, να

βρεθεί το πλήθος των επιχειρήσεων με διαφημιστική δαπάνη κάτω από 80 χιλιάδες e.

β) (ΒαΟμός η. Η τυχαία μεταβλητή X δίνει τα εισοδήματα ενός πληθυσμού νοικοκυριών με συνάρτηση πιθανότητας
12-2x

Ρ(χ) = , Χ = 2, 3, 4, 5 χιλιάδες €. Αν οι μηνιαίες δαπάνες τους δίνονται από την να βρεθεί η
20

γ) (Βαθμοί 3. Σε μια επιχείρηση οι υπάλληλοι παρακολουθούν ένα από τρία διαφορετικά σεμινάρια επιμόρφωσης

(Α, Β, και Γ), σε αναλογία 60%, 30% και 10%. Όσοι παρακολουθούν το Α πετυχαίνουν τον στόχο τους στις
πωλήσεις με πιθανότητα 80%, το Β με πιθανότητα 60% και το Γ με πιθανότητα 40%. i) Ποιά είναι η πιθανότητα

ένας τυχαία επιλεγμένος υπάλληλος να πετύχει το στόχο του στις πωλήσεις; ii) Ποιά είναι η πιθανότητα να έχει

παρακολουθήσει το σεμινάριο Β, ένας υπάλληλος που πέτυχε το στόχο του στις πωλήσεις;

ΘΕΜΑ 30 α) (Βαθμοί Ιβ). i) Σε μία κατανομή δαπανών (μηνιαίοι λογαριασμοί νοικοκυριών μιας εταιρίας κινητής

τηλεφωνίας) υπολογίσθηκε αριθμητικός μέσος 50 ευρώ και διακύμανση 400 ευρώ. Να υπολογισθεί ο
συντελεστής μεταβλητότητας αν οι δαπάνες: α) διπλασιαστούν και β) αυξηθούν κατά 1 Ο ευρώ.

ii)Na υπολογισθεί η μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του προϊόντος 113 (του ερωτήματος 1 α) από το

2011 έως το 2014.

β) Στο Τμήμα ποιοτικού ελέγχου μιας κλωστοϋφαντουργικής επιχείρησης βρίσκονται κατά μέσο όρο 3
ελαττωματικά τεμάχια από το παραγόμενο προϊόν ανά ημέρα. Βρείτε την πιθανότητα i) σε μια ημέρα να βρεθεί
τουλάχιστον ένα τεμάχιο . (ii). Μέσα σε ένα τετραήμερο παραγωγής να υπάρχουν δύο ημέρες που

εμφανίζξΤ(ΙΙ Τξ4ΙάΧΙ() (η απάντηση αυτού του ερωτήματος στηρίζεται στην απάντηση του προηγούμενου ερωτήματος).

γ) (Βαθμοί Η τ.μ. X (όπου x=2,3,4) δίνει τις τιμές (σε χιλιάδες €) των τριών τύπων ενός προϊόντος μιας
επιχείρησης. Αν η κατανομή είναι συμμετρική και υπολογίσθηκε ότι Ρ(2)=Ο,4, (i) να βρεθεί η V(X). (ii) Αν η
τ.μ. Y δίνει τις τιμές τους στις εκπτώσεις μειωμένες κατά 20%, να βρεθεί η V(Y).

Δίδονται: e- 3 = 0,05, log106 = 0,778 και 109100,074 = 0,074

ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ 2 ΑΠΟ ΤΑ 3 ΘΕΜΑΤΑ (αποχώρηση μετά τις 7:30 — τα θέματα να παραδοθούν με το γραπτό —

δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων για την ώρα ή για πράξεις)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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