
ZADANIA PRZYGOTOWUJACE DO SPRAWDZIANU ZE STATYSTYKI 

1. Średnia wieku w pewnej grupie studentów jest równa 23 lata. Średnia wieku tych studentów 

i ich opiekuna jest równa 24 lata. Opiekun ma 39 lat. Oblicz, ilu studentów jest w tej grupie. 

2. Tabela przedstawia pewne dane i ich liczebność 

 

 

 

 
a) Oblicz średnią arytmetyczną tych danych.  
b) Podaj medianę.  
c) Oblicz odchylenie standardowe. 
3. Przeprowadzono badania, dotyczące liczby osób jadących w samochodach osobowych w 

godzinach rannych, w kierunku centrum pewnego miasta. Wyniki badań przedstawione 

są na diagramie kołowym. 

 
a) Oblicz średnią liczbę osób jadących w samochodzie osobowym w godzinach rannych w 

kierunku centrum.  
b) Oblicz prawdopodobieństwo, że w losowo wybranym samochodzie osobowym, w godzinach 

rannych, w kierunku centrum, były więcej niż 3 osoby.  
c) Wiedząc, że samochodów osobowych, w których były 4 osoby, zaobserwowano o 350 więcej, 

niż samochodów w których było 5 osób, oblicz, ile wszystkich samochodów obserwowano w 
trakcie badań. 

4. W tabeli przedstawiono roczne przyrosty wysokości pewnej sosny w ciągu sześciu kolejnych 
lat.  

kolejne lata  1  2  3 4 5 6 

przyrost (w cm) 10 10 7 8 8 7 

 

a) Oblicz średni roczny przyrost wysokości tej sosny w badanym okresie sześciu lat. 
Otrzymany wynik zaokrąglij do 1 cm.  

b) Oblicz błąd względny otrzymanego przybliżenia. Podaj ten błąd w procentach.  

 

5. Uczniowie napisali pracę kontrolną. 30% uczniów otrzymało piątkę, 40% otrzymało czwórkę, 
8 uczniów otrzymało trójkę, a pozostali ocenę dopuszczającą. Średnia ocen wynosiła 3,9. Ilu 
uczniów otrzymało piątkę? 

 

6. Średnia arytmetyczna liczb:3,1,1,0,x,0  jest równa 2. Oblicz . 

 

 

 

Wartość danej -4 2 4 7 20 

Liczebność  7  2 3 6 2  



7. Zważono 150 losowo wybranych kostek masła produkowanego przez pewien zakład 
mleczarski. Wyniki badań przedstawiono w tabeli.  

Masa kostki masła [dag]  Liczba kostek masła  

16  1  

18  15 

19  24  

20  68  

21  26  

22  16  

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli oblicz średnią arytmetyczną oraz odchylenie 
standardowe masy kostki masła.  

8. W pewnym liceum, wśród uczniów 30 osobowej klasy (każdy uczeń pochodzi z innej rodziny), 
zebrano dane na temat posiadanego rodzeństwa. Wyniki badań przedstawiono na diagramie. 

 

a) Ilu uczniów pisało sprawdzian w poszczególnych klasach?  
b) Która z ocen była wystawiana najczęściej?  
c) W której klasie średnia ocen ze sprawdzianu była najwyższa? 
9. Na podanym wykresie przedstawiono stan wody w rzece Bug w okresie od 25 lutego do 15 

marca 2009. 
 

 



a) W których dniach stan wody w rzece nie przekraczał 207 cm?  
b) Jaki był średni stan wody w rzece w dniach 1-10 marca 2009?  
c) O ile procent podniósł się stan wody w rzece między 6 a 12 marca? Wynik podaj z 

dokładnością do jednego punktu procentowego. 
10. Właściciel kiosku notował liczbę biletów komunikacji miejskiej sprzedanych w kolejnych 

godzinach. Wyniki obserwacji zapisał w tabeli. 

Czas obserwacji  Liczba biletów  

5:00–6:00  2  

6:00–7:00  3 

7:00–8:00  9  

8:00–9:00  8 

9:00–10:00  6  

10:00–11:00  4 

11:00–12:00  3  

12:00–13:00  3  

13:00–14:00  3  

14:00–15:00  5  

15:00–16:00  8  

16:00–17:00  6  

a) Oblicz średnią liczbę biletów sprzedawanych w ciągu 1 godziny.  
b) Wynikiem „typowym” nazywamy wynik, który różni się od średniej o mniej niż jedno 

odchylenie standardowe. Podaj wszystkie godziny, w których liczba sprzedanych biletów nie 
była „typowa”. 

11. Na diagramie poniżej przedstawiono procentowy podział miesięcznych zarobków w pewnej 
firmie.  

 

 
a) Podaj medianę tych zarobków  
b) Wyznacz średnią kwotę miesięcznych zarobków w tej firmie.  
c) Oblicz prawdopodobieństwo, że losowo wybrany pracownik tej firmy zarabia miesięcznie 

więcej niż 3000 zł. 
12. Oblicz z dokładnością do 0,1 odchylenie standardowe następujących danych: 

. 
13. Uczeń otrzymał pięć ocen:  5,3,6,x,3 . Średnia arytmetyczna tych ocen jest równa 4. Oblicz    

i medianę tych pięciu ocen. 



14. Wyniki klasówki z matematyki, której średnia ocen była równa 3,5 przedstawiono w tabeli. 

Oceny  1 2 3  4 5 6 

Liczba uczniów 2 2  9 3 2 

a) Oblicz .  
b) Oblicz medianę danych. 
15. Kwadrat odchylenia standardowego danych: 3,x  jest równy 1. Oblicz . 
16. Mediana trzech liczb jest równa 4, a ich średnia arytmetyczna jest równa 5. Oblicz sumę 

największej i najmniejszej z tych liczb. 
17. Średnia arytmetyczna liczb  a,b,c  jest równa 15. Oblicz średnią arytmetyczną liczb 
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