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Εργαστηριακή Άσκηση 4 

 
 

Θέμα: Στατιστική Συμπερασματολογία 
 
 

1. Με βάση τα δεδομένα της Εργαστηριακής Άσκησης 2 να ελέγξετε: 
 

a. σε ε.σ. 5% αν το μέσο ύψος των φυτών στη Βόρεια Ελλάδα είναι 2 
μέτρα με εναλλακτική ότι δεν είναι 2 μέτρα. 

b. σε ε.σ. 2% αν το μέσο ύψος των φυτών στη Νότια Ελλάδα είναι 1.5 
μέτρα με εναλλακτική ότι είναι μεγαλύτερο. 

c. σε ε.σ. 10% αν το μέσο ύψος των φυτών στη Βόρεια Ελλάδα είναι 2 
μέτρα με εναλλακτική ότι είναι μικρότερο. 

d. σε ε.σ. 5% αν το μέσο ύψος των φυτών στη Βόρεια Ελλάδα είναι το 
ίδιο  με το μέσο ύψος των φυτών στη Νότια Ελλάδα με εναλλακτική 
ότι είναι άνισα. 

e. σε ε.σ. 1% αν το μέσο ύψος των φυτών στη Βόρεια Ελλάδα είναι το 
ίδιο  με το μέσο ύψος των φυτών στη Νότια Ελλάδα με εναλλακτική 
ότι είναι άνισα. 

f. σε ε.σ. 10% αν το μέσο ύψος των φυτών στη Βόρεια Ελλάδα είναι το 
ίδιο  με το μέσο ύψος των φυτών στη Νότια Ελλάδα με εναλλακτική 
ότι το μέσο ύψος στα φυτά της Βόρειας Ελλάδας είναι μεγαλύτερο. 

 
Για όλα τα παραπάνω ερωτήματα να ελεγχθούν οι προϋποθέσεις των 
παραμετρικών ελέγχων και αν αυτές δεν πληρούνται να εφαρμοστούν οι 
αντίστοιχοι μη παραμετρικοί. 

  
 

2. Έστω ότι διαθέτουμε ένα νόμισμα και θέλουμε να ελέγξουμε αν το ποσοστό 
εμφάνισης κεφαλής έπειτα από ρίψη του είναι 50%.  

 
a. Ρίχνουμε το νόμισμα 8 φορές και παρατηρούμε ότι πήραμε την όψη 

κεφαλή 3 φορές. Να ελεγχθεί σε ε.σ. 2%, 5% και 10% η παραπάνω 
υπόθεση με εναλλακτική ότι το ποσοστό εμφάνισης κεφαλής δεν είναι 
50%. 

b. Ρίχνουμε το νόμισμα 80 φορές και παρατηρούμε ότι πήραμε την όψη 
κεφαλή 30 φορές. Να ελεγχθεί σε ε.σ. 2%, 5% και 10% η παραπάνω 
υπόθεση με εναλλακτική ότι το ποσοστό εμφάνισης κεφαλής δεν είναι 
50%. 

c. Ρίχνουμε το νόμισμα 800 φορές και παρατηρούμε ότι πήραμε την όψη 
κεφαλή 300 φορές. Να ελεγχθεί σε ε.σ. 2%, 5% και 10% η παραπάνω 
υπόθεση με εναλλακτική ότι το ποσοστό εμφάνισης κεφαλής δεν είναι 
50%. 
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3. Έστω ότι διαθέτουμε δύο νομίσματα και θέλουμε να ελέγξουμε αν το ποσοστό 
εμφάνισης κεφαλής είναι το ίδιο στα δύο νομίσματα. Ρίχνουμε το νόμισμα Α 
50 φορές και παρατηρούμε ότι πήραμε την όψη κεφαλή 20 φορές και το 
νόμισμα Β 40 φορές και η όψη κεφαλή εμφανίσθηκε 10 φορές.  

 
a. Να περιγράψετε κατάλληλα τα παραπάνω δεδομένα. 
b. Να ελεγχθεί, με και χωρίς διόρθωση συνέχειας, σε ε.σ. 5% η 

παραπάνω υπόθεση με εναλλακτική ότι το ποσοστό εμφάνισης 
κεφαλής είναι διαφορετικό στα δύο νομίσματα.  

c. Να ελεγχθεί, με και χωρίς διόρθωση συνέχειας, σε ε.σ. 5% η 
παραπάνω υπόθεση με εναλλακτική ότι το ποσοστό εμφάνισης 
κεφαλής είναι μεγαλύτερο στο Α νόμισμα.  

d. Να ελεγχθεί, με και χωρίς διόρθωση συνέχειας, σε ε.σ. 5% η 
παραπάνω υπόθεση με εναλλακτική ότι το ποσοστό εμφάνισης 
κεφαλής είναι μεγαλύτερο στο Β νόμισμα.  
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Θέμα: Στατιστική Συμπερασματολογία 
 
 

 
1.  
 

> Height<-c(3.33, 5.87, 6.31, 1.98, 4.86, 2.65, 2.78, 2.21, 0.45, 1.51, 0.56, 
3.68, 2.16, 3.15, 0.84, 3.95, 4.16, 2.99, 2.15, 6.78, 2.84, 4.23, 2.89, 2.56, 2.65, 
1.54, 0.98, 0.87) 
 
> Position<-c(1,2,2,2,1,2,1,1,2,1,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,1,2,1,1,2,2,2,2) 
 
> Height_north<-Height[Position==1] 
> Height_south<-Height[Position==2] 
 
a. 

> hist(Height_north) 
> hist(Height_north, nclass=8) 
> qqnorm(Height_north) 
> qqline(Height_north) 
> length(Height_north) 
> mean (Height_north) 
> t.test(Height_north, mu=2) 
> wilcox.test(Height_north,mu=2) 
 

b. 
> hist(Height_south) 
> qqnorm(Height_south) 
> qqline(Height_south) 
> length(Height_south) 
> mean (Height_south) 
> t.test(Height_south, mu=1.5, alternative="greater", conf.level=0.98) 
> wilcox.test(Height_south, mu=1.5, alternative="greater", 
conf.level=0.98) 
> table(Height_south) 
 

c.  
> t.test(Height_north, mu=2, alternative="less", conf.level=0.90) 
wilcox.test(Height_north, mu=2, alternative="less", conf.level=0.90) 
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d. 
> boxplot(Height_north, Height_south ,names=c('North Greece','South 
Greece'), main="Height (meters) of a particular plant according to its 
Georgaphical Position") 
> var(Height_north) 
> var(Height_south) 
> var.test(Height_north, Height_south) 
> t.test(Height_north, Height_south, var.equal=TRUE) 
> t.test(Height_north, Height_south, var.equal=FALSE) 
> wilcox.test(Height_north, Height_south) 
 

e.  
> t.test(Height_north, Height_south, var.equal=TRUE, conf.level=0.99) 
> t.test(Height_north, Height_south, var.equal=FALSE, conf.level=0.99) 
> wilcox.test(Height_north, Height_south, conf.level=0.99) 
 

f. 
> t.test(Height_north, Height_south, var.equal=TRUE,  
alternative="greater", conf.level=0.90) 
> t.test(Height_north, Height_south, var.equal=FALSE,  
alternative="greater", conf.level=0.90) 
> wilcox.test(Height_north, Height_south, ,alternative="greater", 
conf.level=0.90) 

 
 

 
2.  

 
a.  

> 8*0.5 
> prop.test(3,8, p=0.5) 
> binom.test(3,8, p=0.5) 
> binom.test(3,8, p=0.5,  conf.level=0.98) 
> binom.test(3,8, p=0.5,  conf.level=0.90) 
 

b.  
> 80*0.5 
> prop.test(30,80, p=0.5) 
> prop.test(30,80, p=0.5,  conf.level=0.98) 
> prop.test(30,80, p=0.5,  conf.level=0.90) 

 
c.  

> 800*0.5 
> prop.test(300,800, p=0.5) 
> prop.test(300,800, p=0.5,  conf.level=0.98) 
> prop.test(300,800, p=0.5,  conf.level=0.90) 
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3.  
 

a.  
> coin<-c(rep('A', 50), rep('B', 40)) 
> head<-c(rep('No', 30), rep('Yes', 20), rep('No', 30), rep('Yes', 10)) 
> table(coin, head) 
> prop.table(table(coin, head)) 
> prop.table(table(coin, head),1) 
> prop.table(table(coin, head),2) 

 
> barplot(prop.table(table(coin, head)), names.arg=c("Tail", "Head"), 
legend.text=c("Coin A", "Coin B"), col=c(1,2)) 

 
b.  

> x<-c(20,10) 
> n<-c(50,40) 
> prop.test(x,n,correct="false") 
> prop.test(x,n) 
 

c. 
> prop.test(x,n, alternative="greater", correct="false") 
> prop.test(x,n, alternative="greater") 
 

d. 
>  prop.test(x,n, alternative="less", correct="false") 
> prop.test(x,n, alternative="less") 

  


