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Περίληψη εργασίας 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να βρούμε τα χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων που έχουν οι 
οικογένειες των μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου. 

Τα πιο σημαντικά ερευνητικά ερωτήματα που είχαμε ήταν τα εξής: πόσα αυτοκίνητα έχουν οι 
οικογένειες των μαθητών του σχολείου μας και ποια είναι τα χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων 
αυτών (τι καύσιμο χρησιμοποιούν, τι κυβισμό μηχανής έχουν, ποιας εταιρίας κατασκευή είναι και 
ποια είναι η ηλικία τους). 

Αρχικά μελετήσαμε τη σχετική βιβλιογραφία για να βρούμε πληροφορίες σχετικά με το θέμα μας. 
Στη συνέχεια διατυπώσαμε υποθέσεις σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα που είχαμε. Οι πιο 
σημαντικές υποθέσεις ήταν οι εξής: 

 Δεν έχουν αυτοκίνητο λιγότερο από το 10% των οικογενειών των μαθητών, ενώ περισσότερα 
από ένα αυτοκίνητα έχουν πάνω από το 20% των οικογενειών των μαθητών. 

 Η χρήση ορυκτών καυσίμων διαφέρει ανάλογα με το πόσα αυτοκίνητα έχει η κάθε οικογένεια. 

 Η κατανομή των αυτοκινήτων σε σχέση με τον κυβισμό τους διαφέρει ανάλογα με τον αν η 
οικογένεια έχει ένα ή περισσότερα αυτοκίνητα. 

 Ο πληθυσμός των αυτοκινήτων των οικογενειών με ένα αυτοκίνητο είναι πιο γερασμένος από 
τον πληθυσμό των αυτοκινήτων των οικογενειών με περισσότερα αυτοκίνητα. 

 Το ποσοστό των αυτοκινήτων με μηχανικό ή αυτόματο κιβώτιο διαφέρει ανάλογα με το πλήθος 
των αυτοκινήτων που έχει η κάθε οικογένεια. 

Στη συνέχεια φτιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο που απάντησαν 88 μαθητές της Α’ και Β’ τάξης του 
σχολείου μας. Μετά από επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτηματολογίων με τη βοήθεια του 
προγράμματος Excel, ελέγξαμε την ισχύ των υποθέσεων που κάναμε. Έτσι, τα σημαντικότερα 
συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν τα εξής: 

 Δεν έχουν αυτοκίνητο περίπου το 11% των οικογενειών των μαθητών, 1 αυτοκίνητο έχουν το 
63%, δύο αυτοκίνητα το 22% και περισσότερα από δύο το 4% των οικογενειών των μαθητών. 

 Οι οικογένειες με ένα αυτοκίνητο έχουν βενζινοκίνητο αυτοκίνητο (89%), πετρελαιοκίνητο 
(4%) και με υγραέριο (7%). Για τις οικογένειες με περισσότερα αυτοκίνητα, πέφτει το ποσοστό 
των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων (62%), ενώ αυξάνει το ποσοστό των πετρελαιοκίνητων (18%) 
και με υγραέριο (8%). Στην περίπτωση αυτή 12% των μαθητών απάντησαν ότι έχουν 
αυτοκίνητο με φυσικό αέριο (μάλλον εννοούσαν υγραέριο). 

 Η κατανομή αυτοκινήτων σε σχέση με τον κυβισμό διαφέρει ανάλογα με πόσα αυτοκίνητα έχει 
η οικογένεια. Στις οικογένειες με ένα αυτοκίνητο, αυτό είναι 1000-1500 κ.εκ. σε ποσοστό 41%, 
ή 1500-2000 κ.εκ. σε ποσοστό 41%, ενώ μικρότερου ή μεγαλύτερου κυβισμού 9%. Τα 
αυτοκίνητα των οικογενειών με περισσότερα από ένα αυτοκίνητα, είναι 1000-1500 κ.εκ. σε 



ποσοστό 42%, ενώ πέφτει το ποσοστό 1500-2000 κ.εκ. (20%) και μεγαλώνει το ποσοστό 
μικρότερου κυβισμού από 1000 κ.εκ. (20%) και μεγαλύτερου από 2000 κ.εκ. (18%). 

 Ο πληθυσμός των αυτοκινήτων των οικογενειών με ένα αυτοκίνητο είναι πιο γερασμένος από 
τον πληθυσμό των αυτοκινήτων των οικογενειών με περισσότερα αυτοκίνητα, π.χ. αυτοκίνητα 
ηλικίας μικρότερης από 5 έτη είναι το 26% των περιπτώσεων με ένα αυτοκίνητο και το 32% 
των περιπτώσεων με πολλά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα ηλικίας μεγαλύτερης από 20 έτη είναι το 
10% των περιπτώσεων με ένα αυτοκίνητο και το 2% των περιπτώσεων με πολλά αυτοκίνητα. 

 Το ποσοστό των αυτοκινήτων με μηχανικό ή αυτόματο κιβώτιο διαφέρει ανάλογα με το πλήθος 
των αυτοκινήτων που έχει η κάθε οικογένεια. Πιο συγκεκριμένα, οι οικογένειες με ένα 
αυτοκίνητο έχουν σε ποσοστό 86% αυτοκίνητα με μηχανικό κιβώτιο (14% με αυτόματο 
κιβώτιο), ενώ στα αυτοκίνητα των οικογενειών με πολλά αυτοκίνητα πέφτει το ποσοστό 
μηχανικών κιβωτίων (67%) και αυξάνει το ποσοστό των αυτόματων κιβωτίων (33%). 

Επίσης, δημιουργήσαμε και τις αφίσες που φαίνονται παρακάτω για την έκθεση αφισών/ 
χειροτεχνημάτων των μαθητών που παρουσιάστηκε στο σχολείο μας. 

 

               


