Τεςτ 1. Βαςικζσ Γνώςεισ
Κατηγορία Α: Λυκειακόσ κφκλοσ [Α’,Β΄,Γ’ Λυκείου και μζχρι 18 ετών ωσ τισ 31/12/2019]

1. Ένα πείραμα τφχθσ ζχει τζςςερα ενδεχόμενα. Αν θ πικανότθτα του πρώτου ενδεχομζνου
είναι τριπλάςια από του δευτζρου, του δευτζρου είναι διπλάςια του τρίτου και θ πικανότθτα
του δευτζρου είναι το ιμιςυ τθσ πικανότθτασ του τζταρτου ενδεχομζνου. Η πικανότθτα των
ενδεχομζνων είναι:
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( )

( )
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2. Ο επόμενοσ πίνακασ παρουςιάηει τθν κατανομι του είδουσ των αποβλιτων που παράγονται
από τρεισ διαφορετικοφσ παραγωγικοφσ τομείσ μιασ χώρασ ςε χιλιάδεσ τόνουσ κάκε χρόνο.

Μεταποιητική
βιομηχανία
Καταςκευαςτική
βιομηχανία
Γενικό εμπόριο

Επικίνδυνο

Μη επικίνδυνο
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37417
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Από το ςφνολο των παραγόμενων επικίνδυνων αποβλιτων το μζροσ που αναλογεί ςτθ
μεταποιθτικι βιομθχανία είναι:
(α) 0,8752
(β) 0,6750
(γ) 0,0723
(δ) 0,7020
3. Σο μερίδιο αγοράσ για τισ εταιρείεσ κινθτισ τθλεφωνίασ Α, Β και Γ είναι 70%, 20% και 10%
αντίςτοιχα. τθν εταιρεία Α, 80% των πελατών χρθςιμοποιοφν ζξυπνο τθλζφωνο
(smartphone), ενώ για τισ εταιρείεσ Β και Γ το αντίςτοιχο ποςοςτό είναι 85% και 100%

αντίςτοιχα. Ένα άτομο από το πελατολόγιο των εταιρειών αυτών επιλζγεται τυχαία. Ποια θ
πικανότθτα το άτομο αυτό να χρθςιμοποιεί ζξυπνο τθλζφωνο;
(α) 0,75
(β) 0,9
(γ) 0,83
(δ) Κανζνα από τα προθγοφμενα
4. Μια βιομθχανία καταςκευάηει φορτιςτζσ κινθτών τθλεφώνων ςε δφο εργοςτάςια. Σο 3% των
φορτιςτών που καταςκευάηονται ςτο εργοςτάςιο Α και το 1% αυτών που καταςκευάηονται
ςτο εργοςτάςιο Β είναι ελαττωματικοί. Σο 2016 το εργοςτάςιο Α καταςκεφαςε 25000 και
το εργοςτάςιο Β 15000 φορτιςτζσ. ε τυχαίο ζλεγχο εντοπίςτθκε ελαττωματικόσ φορτιςτισ
καταςκευισ 2016. Ποια θ πικανότθτα ο φορτιςτισ να ζχει καταςκευαςτεί από το εργοςτάςιο
Α;
(α) 0,83
(β) 0,075
(γ) 0,17
(δ) 0,083
5. Από τθ λζξθ ΙΣΟΡΙΑ επιλζγονται ςτθν τφχθ 4 γράμματα τα οποία τοποκετοφνται ςτθ ςειρά.
Ποια θ πικανότθτα θ «λζξθ» που ςχθματίηεται από τα τζςςερα γράμματα να αρχίηει από
ςφμφωνο;
(α) 0,67
(β) 0,2
(γ) 0,45
(δ) 0,63

Κατηγορία B: Γυμναςιακόσ κφκλοσ [Α’,Β’,Γ’ Γυμναςίου και μζχρι 16 ετών ωσ τισ 31/12/2019]
1. Η απόςταςθ που διανφει περπατώντασ ζνα άτομο ςε μια θμζρα είναι μια τυχαία μεταβλθτι:
(α) Ποιοτικι
(β) Ποςοτικι διακριτι
(γ) Ποςοτικι ςυνεχισ
(δ) Διατακτικι
2. Σρία τμιματα τθσ Α΄ Λυκείου με αρικμό μακθτών 18, 22 και 25 ζχουν κάνει κοινό
διαγώνιςμα ςτθν ςτατιςτικι. Οι μζςοι όροι των βακμολογιών ςε κάκε ζνα από τα τρία
τμιματα είναι 12, 14 και 11 αντίςτοιχα. Η μζςθ βακμολογία και των τριών τμθμάτων μαηί
είναι:
(α) 12,29
(β) 12,33
(γ) 13,0
(δ) 12,25
3. τισ εγκαταςτάςεισ μιασ επιχείρθςθσ ζχει παρατθρθκεί ότι ςε ποςοςτό 1% ςυμβαίνει κάποιο
ατφχθμα κατά τθ διάρκεια τθσ νφκτασ. Για το λόγο αυτό ο ιδιοκτιτθσ ζχει εγκαταςτιςει
ςφςτθμα ςυναγερμοφ που ενεργοποιείται όταν παρουςιαςτεί ατφχθμα. Σο ςφςτθμα είναι
ικανό να ανιχνεφςει τα ατυχιματα ςε ποςοςτό 95%. Όμωσ το ςφςτθμα ενεργοποιείται, χωρίσ
να υπάρχει κάποιο ατφχθμα ςε ποςοςτό 3%. ε 100 νφκτεσ πόςεσ φορζσ αναμζνεται να
θχιςει ο ςυναγερμόσ;
(α) Λιγότερο από 2 φορζσ
(β) Μεταξφ 2 και 3 φορζσ
(γ) Μεταξφ 3 και 4 φορζσ
(δ) Περιςςότερο από 4 φορζσ
4. Μια ομάδα καλακόςφαιρασ αποτελείται από τρεισ παίκτεσ ςε κζςθ γκάρντ (guard), πζντε
παίκτεσ ςε κζςθ φόργουόρντ (forward) και τζςςερισ παίκτεσ ςε κζςθ πίβοτ (pivot). Πριν από
κάκε παιγνίδι ο προπονθτισ ετοιμάηει τθ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ θ οποία κα πρζπει να
αποτελείται από 1 γκάρντ, 2 φόργουόρτντ και 2 πίβοτ. Με πόςουσ τρόπουσ μπορεί ο
προπονθτισ να φτιάξει τθ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ;
(α) 180
(β) 60
(γ) 120
(δ) Κανζνα από τα προθγοφμενα

5. τθν προςπάκεια αντιμετώπιςθσ μιασ νόςου εφαρμόςτθκε μια νζα κεραπευτικι αγωγι ςε
αρικμό ατόμων. Σα αποτελζςματα ςυγκρίνονται με αυτά τθσ προθγοφμενθσ κεραπευτικισ
αγωγισ, όπωσ φαίνονται ςτον επόμενο πίνακα.
Θεραπεφτηκαν

Δεν Θεραπεφτηκαν

Σφνολο

Νζα Θεραπεία

60

21

81

Προηγοφμενη Θεραπεία

43

36

79

Σφνολο

103

57

160

Η πικανότθτα ζνα άτομο που ζχει κεραπευτεί να ζχει ακολουκιςει τθ νζα κεραπευτικι αγωγι
είναι:
(α) 81/160
(β) 103/160
(γ) 60/103
(δ) Κανζνα από τα προθγοφμενα

