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Ερώτηση 1 

Γίλνληαη νη αθόινπζεο παξαηεξεζείζεο θαη εμνκαιπκέλεο ηηκέο: 

x xu  xv  

30 1,2 
30v  

31 1,6 
31v  

32 1,7 1,8 

33 2,1 
33v  

Αλ νη ηηκέο xu  εμνκαιύλζεθαλ κε ηξόπν ηέηνην ώζηε νη εμνκαιπκέλεο ηηκέο λα κεηαβάιινληαη 

γξακκηθά κε ηελ ειηθία x θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε λα ειαρηζηνπνηείηαη ην κέηξν θαιήο εθαξκνγήο 





33

30x

xx vuF , λα ππνινγίζεηε ην 31v . 

(Α) 1,4 (Β) 1,45 (Γ) 1,5 (Γ) 1,55 (Δ) 1,6 

 

 

Ερώτηση 2.  

Μηα ζπλάξηεζε επηβίσζεο δίλεηαη από  (𝑥)    (𝑥  ) .Δάλ     
  

    6 
  λα ππνινγίζεηε 

ην b.  

(Α) 90 (Β) 95 (Γ) 100 (Γ) 105 (Δ) 110 

 

 

Ερώτηση 3.  

Έλα πξόηππν ζλεζηκόηεηαο γηα κεζήιηθεο δίλεη ηελ έληαζε ζλεζηκόηεηαο σο ζπλάξηεζε ηεο 

ειηθίαο ρ θαη ηνπ ηόπνπ δηακνλήο Τ (Τ=1 εάλ ε δηακνλή είλαη ζε αζηηθή πεξηνρή θαη Τ=0 εάλ ε 

δηακνλή είλαη ζε επαξρία) κε βάζε ηελ ζρέζε 

  (  )             5  

Να ππνινγίζεηε ηελ ειηθία ελόο θαηνίθνπ επαξρίαο πνπ έρεη ηελ ίδηα πηζαλόηεηα επηβίσζεο γηα ηα 

επόκελα 10 έηε κε έλα θάηνηθν αζηηθήο πεξηνρήο ειηθίαο 40 εηώλ.  

(Α) 41 (Β) 42 (Γ) 43 (Γ) 44 (Δ) 45 

 

Ερώτηση 4.  

Καηά ηελ εθαξκνγή κηαο εμνκάιπλζεο Whittaker δίδνληαη ηα εμήο βάξε θαη νη εμήο παξαηεξήζεηο:  

x 𝑤  𝑢  



1 6 1 

2 4 2 

3 2 4 

Αλ h=2 θαη z=2 λα ππνινγηζζνύλ νη εμνκαιπκέλεο ηηκέο 𝒗  [𝑣  𝑣  𝑣 ]  

 
(Α) [-4, -1, 5] (Β) [-1, -4, 5] (Γ) [29/13, -49/13, 12/13] (Γ) [12/13, 29/13, 49/13] (Δ) [49/13, 12/13, 29/13] 

 

 

Ερώτηση 5.  

Ο αξηζκόο αηπρεκάησλ αλά έηνο θαη αλά ζπκβόιαην ζε έλα ραξηνθπιάθην 1000 ζπκβνιαίσλ είλαη 

Αηπρήκαηα αλά ζπκβόιαην Πιήζνο ζπκβνιαίσλ 

0 500 

1 500 

2 ή πεξηζζόηεξα 0 

Υπνζέηνπκε όηη ν αξηζκόο αηπρεκάησλ αλά έηνο θαη αλά ζπκβόιαην αθνινπζεί δησλπκηθή κε 

παξακέηξνπο n θαη q κε n=2. 

Να ππνινγίζεηε ηελ κέγηζηε ηηκή ηνπ ινγαξίζκνπ ηεο ζπλάξηεζεο πηζαλνθάλεηαο. 

(Α) -778 (Β) -790 (Γ) -793 (Γ) -1124 (Δ) -1139 

 

 

Ερώτηση 6.  

Υπνζέηνπκε όηη ε δηάξθεηα δσήο κηαο ζπζθεπήο αθνινπζεί ηελ νκνηόκνξθε ζην [0, b] κε b>100. 

Έλα δείγκα ζπζθεπώλ έδσζε ηηο εμήο ηηκέο όπνπ + ζεκαίλεη όηη ε παξαηήξεζε δηαθόπεθε 

20 28 42 54 64 72 100+ 100+ 

Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηνπ b εμηζώλνληαο ηελ κέζε παξαηεξεζείζα ηηκή κε ηελ αλακελόκελε. 

(Α) 123 (Β) 125 (Γ) 127 (Γ) 132 (Δ) 135 

 

  



Ερώτηση 7.  

Καηά ηελ εθαξκνγή κηαο εμνκάιπλζεο κε ηελ κέζνδν Kimeldorf-Jones δίδνληαη ηα εμήο ζηνηρεία: 

 H πνιπδηάζηαηε ηπραία κεηαβιεηή  𝐓  [        ], i=1,2,3 αθνινπζεί ηελ πνιπδηάζηαηε 

θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζε ηηκή ην δηάλπζκα 𝐦΄  [  3 k   3] 

 Η δηαζπνξά γηα θάζε ηκ  i δίλεηαη από ηνλ ηύπν Var( i)  
mi( −mi)

( i) (ni)
 όπνπ 𝐧΄  [4   3] 

 O ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο κεηαμύ  i θαη  j είλαη 1/6 εάλ |i-j|=1  

 O ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο κεηαμύ  i θαη  j είλαη 0 εάλ |i-j|>1  

 Τα aij είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ζπλδηαθύκαλζεο 

Να ππνινγηζζεί ην a   a    

(Α) 2 3 (Β) √3 2 (Γ) 1 (Γ) 2√3 3 (Δ) 3 2 

 

 

Ερώτηση 8.  

Έλα δείγκα από ηελ εθζεηηθή κε κέζν ι έδσζε ηηο εμήο ηηκέο: {6, 7, 9} 

Να ππνινγίζεηε ηελ εθηηκήηξηα κεγίζηεο πηζαλνθάλεηαο ηνπ ι εάλ δίλεηαη όηη δελ ππάξρεη 

πιεξνθνξία γηα ηηκέο κηθξόηεξεο ή ίζεο ηνπ 5. 

(Α) 2,33 (Β) 4 (Γ) 6 (Γ) 7,33 (Δ) 11,33 

 

 

Ερώτηση 9.  

Γίλνληαη 96868,0605 p  θαη 92421,06010 p . Παξαηεξνύκε κηα νκάδα 100 πξνζώπσλ ειηθίαο 60 

εηώλ. Υπνινγίδεηε ηηο πηζαλόηεηεο λα ππάξρνπλ Κ ζάλαηνη κεηαμύ 65 θαη 70 εηώλ κε 1<=Κ<=5. 

Πνηα είλαη ε πηζαλόηεξε ηηκή ηνπ Κ; 

(Α) 1 (Β) 2 (Γ) 3 (Γ) 4 (Δ) 5 

 

 

  



Ερώτηση 10.  

Δάλ νη ηηκέο ελόο δείγκαηνο κεγέζνπο 5 ήηαλ {1, 2, 4, 6, 15} λα ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηνπ ειέγρνπ 

Kolmogorov-Smirnov γηα ηελ κεδεληθή ππόζεζε όηη ην δείγκα πξνέξρεηαη από θαηαλνκή κε  

 (𝑥)   2𝑥−  −    𝑥    

(Α) 0,117 (Β) 0,125 (Γ) 0,135 (Γ) 0,168 (Δ) 0,206 

 

 
Ερώτηση 11. 

Γίλνληαη νη αθόινπζεο παξαηεξεζείζεο θαη εμνκαιπκέλεο ηηκέο 

x n  u  
50 400 2,5 

51 500 2,7 

52 300 4,5 

53 300 3,5 

Αλ νη ηηκέο xu  εμνκαιύλζεθαλ κε ηξόπν ηέηνην ώζηε νη εμνκαιπκέλεο ηηκέο λα κεηαβάιινληαη 

γξακκηθά κε ηελ ειηθία x θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ειαρηζηνπνηείηαη ην κέηξν θαιήο εθαξκνγήο 

𝐹  ∑ n (u  v )
 5 

 =50 , λα ππνινγηζζεί ην v5 . 

 (Α) 2,50 (Β) 3,00 (Γ) 3,08 (Γ) 3,50 (Δ) 3,54 

 

 

Ερώτηση 12.  

Οη ρξόλνη επηβίσζεο 8 πεηξακαηόδσσλ ήηαλ: {3, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 23}. Να ππνινγίζεηε ηηο ηηκέο 

ησλ παξακέηξσλ κηαο θαηαλνκήο Γάκκα  ( )   
 

   ( )
  −   −                πνπ 

πξνζαξκόδεηαη ζηα δεδνκέλα κε ηελ κέζνδν ησλ ξνπώλ.  

(Α) a=3,89 (Β) a=3,75 (Γ) a=3,61 (Γ) a=3,48 (Δ) a=3,37 

 b=2,57  b=2,67  b=2,77  b=2,87  b=2,97 

 

 

  



Ερώτηση 13.  

Δάλ  

1)      
( )

                

2)      
( )

   2            

λα ππνινγίζεηε  ηελ πηζαλόηεηα ζαλάηνπ   
( )

 ζην (x, x+1] όηαλ ππάξρνπλ απνρσξήζεηο.  

(Α) 0,082 (Β) 0,084 (Γ) 0,086 (Γ) 0,089 (Δ) 0,092 

 

 
Ερώτηση 14. 

Μηα θακπύιε ηύπνπ spline απνηειείηαη από δπν δεπηεξνβάζκηα ηόμα θαη εθαξκόδεηαη ζε 

δεδνκέλα από x=0 έσο x=5, έηζη ώζηε: 
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Γίλνληαη:  

p0(3)  p (3)                            p′0(3)  p′ (3)                            p′′0(3)  p′′ (3)      

p (5)  43  

Να ππνινγηζζεί ην p (4) 

(Α) 106 (Β) 108 (Γ) 176 (Γ) 196 (Δ) 206 

 

 

Ερώτηση 15.  

Η έληαζε ζλεζηκόηεηαο ησλ θπηώλ κηαο πνηθηιίαο κεηά ηελ πξώηε πεληαεηία από ηελ θύηεπζή 

ηνπο είλαη ζηαζεξή κ. Υπνινγίδεηαη όηη ην 30 ηνηο εθαηό ησλ θπηώλ επηβηώλεη ζε ειηθία 10 εηώλ 

θαη ην 20 ηνηο εθαηό επηβηώλεη ζε ειηθία 15 εηώλ. Να ππνινγίζεηε ηελ κέζε δηάξθεηα δσήο γηα ηα 

θπηά πνπ επηβηώλνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 έηε.  

(Α) 12,33 (Β) 13,50 (Γ) 15,66 (Γ) 17,33 (Δ) 18,50 

 

 

 

  



Ερώτηση 16.  

Οη αθόινπζεο ηηκέο πξνέθπςαλ από κηα παξακεηξηθή εμνκάιπλζε όπνπ μx  k 
n θαη n αθέξαηνο. 

Γίλνληαη: 

x lnlx 
20 13,2788 

21 13,2368 

22 13,1906 

23 13,1400 

Αλ Δ4lnlx    γηα x=20, 21, 22, 23 λα ππνινγίζεηε  ην μ   

(Α) 0,0139 (Β) 0,0276 (Γ) 0,0529 
 

(Γ) 0,1058 (Δ) 0,1587 

 

 

Ερώτηση 17. 

Σε κηα αθνινπζία πξσηνγελώλ ηηκώλ ux    45 …  54 εθαξκόζζεθαλ δπν δηαθνξεηηθέο 

εμνκαιύλζεηο Α θαη Β θαη παξήρζεζαλ νη αθνινπζίεο ησλ εμνκαιπκέλσλ ηηκώλ vx
Α θαη vx

Β 

αληίζηνηρα, σο αθνινύζσο: 

x 𝑤x  ux  vx
Α vx

Β 
45 100 0,00280 0,00261 0,00290 

46 100 0,00306 0,00303 0,00318 

47 100 0,00362 0,00345 0,00349 

48 200 0,00382 0,00386 0,00383 

49 200 0,00415 0,00428 0,00420 

50 200 0,00458 0,00470 0,00461 

51 200 0,00500 0,00511 0,00506 

52 100 0,00560 0,00533 0,00555 

53 100 0,00606 0,00595 0,00610 

54 100 0,00660 0,00637 0,00669 

 

Τα απνηειέζκαηα ησλ δπν εμνκαιύλζεσλ ζπγθξίζεθαλ έπεηηα γηα λα βξεζεί πνηα από ηηο δύν έρεη 

θαιύηεξε εθαξκνγή ζηα πξσηνγελή ζηνηρεία κε ηξία δηαθνξεηηθά θξηηήξηα: 

Τν θξηηήξην I βαζίδεηαη ζην πιήζνο κεηαβνιώλ πξνζήκνπ ησλ δηαθνξώλ ux  vx  

Τν θξηηήξην II βαζίδεηαη ζην κέηξν ∑𝑤x(ux  vx)
  

Τν θξηηήξην III βαζίδεηαη ζην κέηξν ∑𝑤x(ux  vx) 

Υπό πνηα θξηηήξηα ζα ζεσξνύζαηε ηελ εμνκάιπλζε «Α» θαιύηεξε ηεο εμνκάιπλζεο «Β»; 

(Α) Καλέλα (Β) Μόλν ην Ι (Γ) Μόλν ην ΙΙ (Γ) Μόλν ην ΙΙΙ (Δ) 

Η ζσζηή απάληεζε δελ 

δίλεηαη από ηηο απαληήζεηο 

(Α), (Β), (Γ),(Γ) 

Ερώτηση 18. 

Έζησ όηη kxx   γηα όιεο ηηο ειηθίεο. Σε κηα νκάδα από 3 άηνκα δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία:  



Άηνκν  Ηιηθία εηζόδνπ  Αθξηβήο ειηθία εμόδνπ  Αίηην εμόδνπ 

Ι  20  40  ζάλαηνο 

ΙΙ  30  40  ζάλαηνο 

ΙΙΙ  20  30  ζπληαμηνδόηεζε 

Να ππνινγηζζεί ε παξάκεηξνο k ε νπνία κεγηζηνπνηεί ηελ θαηάιιειε ζπλάξηεζε πηζαλνθάλεηαο 

γηα ηα δεδνκέλα απηά. 

(Α) 1/1200 (Β) 1/1000 (Γ) 1/800 (Γ) 1/600 (Δ) 1/400 

 

 

Ερώτηση 19. 

Δθηειείηε κηα εμνκάιπλζε Whittaker κηθηήο κνξθήο ε νπνία ειαρηζηνπνηεί ην κέηξν 

Μ  ∑4(ux  vx)
 

5

 = 

 3 [∑(Δ vx)
 

 

 = 

 ∑(Δvx)
 

4

 = 

] 

Με δεδνκέλν όηη u  a v  a v  a v  a4v4  a5v5 λα ππνινγηζζεί ην a  

(Α) -4,25 (Β) -3,75 (Γ) -3,25 (Γ) -2,75 (Δ) -2,25 

 

 

Ερώτηση 20.  

Να ππνινγίζεηε πξνζεγγηζηηθά ηελ δηαζπνξά ηεο εθηίκεζεο Kaplan-Meier  ̂(4) από ην αθόινπζν 

δείγκα κεγέζνπο 15 

{1.6, 1.9, 1.95, 2.15+, 2.2, 2.35+, 2.65+,2.85, 3.1+, 3.8+, 4.25, 4.85, 4.9+, 5.1+, 5.3}  

(Α) 0,01766 (Β) 0,02775 (Γ) 0,04361 (Γ) 0,4050 (Δ) 0,6364 

 

 

Ερώτηση 21.  

Δάλ έλα πξόηππν επηβίσζεο δίλεηαη από ηελ ζρέζε  ( )   [
 

  
]  −            

Να πξνζδηνξίζεηε ην α  

(Α)  −4 (Β)  −  (Γ) 1 (Γ)    (Δ)  4 

 

 

Ερώτηση 22. 

Αλ ε ζλεζηκόηεηα αθνινπζεί ηνλ δεύηεξν λόκν ηνπ Makeham x
x BcHxA   λα βξεζεί ην Β 

κε βάζε ηηο αθόινπζεο παξαηεξήζεηο: 

x x  



20 0,152 

30 0,242 

40 0,372 

50 0,622 

 

(Α) 1/3600 (Β) 1/1800 (Γ) 1/900 (Γ) 1/450 (Δ) 1/225 

 

 

Ερώτηση 23.  

100 αζζελείο ππνβιήζεθαλ ζε ζεξαπεία κε πεηξακαηηθό θάξκαθν γηα κηα αζζέλεηα. Η δηάξθεηα 

ηεο ζεξαπείαο ήηαλ κέρξη 30 εκέξεο ή κέρξη ηελ πξνεγνύκελε ζεξαπεία. Οξηζκέλνη απνρώξεζαλ 

ιόγσ παξελεξγεηώλ από ην θάξκαθν. Τα δεδνκέλα είλαη ηα εμήο: 

Αξηζκόο αζζελώλ Ηκέξα απνζεξαπείαο Αξηζκόο αζζελώλ Ηκέξα απνρώξεζεο 

2 6 3 2 

2 7 1 9 

1 9 3 13 

2 14   

Να ππνινγίζεηε ηελ εθηίκεζε Nelson-Aalen ηεο  ̂( ).  

(Α) 0,9485 (Β) 0,9487 (Γ) 0,9489 (Γ) 0,9491 (Δ) 0,9493 

 

 

  



Ερώτηση 24.  

Σε κηα κειέηε ζλεζηκόηεηαο κε πιήξε δεδνκέλα θαη ρσξίο λενεηζεξρόκελνπο κε  ̂  
  

  
 δίλεηαη 

όηη 

Γηάξθεηα Αξηζκόο επηδώλησλ    Αξηζκόο ζαλάησλ       

0  5  

1   0,25 

2 15   

Να ππνινγίζεηε ηελ εθηηκεζείζα δηαζπνξά (estimated variance) ηεο 0q̂  

(Α) 0,0060 (Β) 0,0064 (Γ) 0,0075 (Γ) 0,0080 (Δ) 0,0094 

 


