
1. Diagram przedstawia liczbę słonecznych dni w poszczególnychmiesiącach roku 2011 w pewnym kurorcie.

a) W którym miesiącu zimy* było najwięcej dni
słonecznych?

b) W których miesiącach liczba dni słonecznych
przekroczyła 70%?

c) Który miesiąc jesienny* był najmniej słonecz-
ny? Jaką część wszystkich jego dni stanowiły dni
bez słońca?
*Pytamy o kalendarzowe pory roku.

2. Diagram przedstawia wyniki sondażu przedwyborczego. Sondę
przeprowadzono na populacji 150 osób.

a) Kto ma największe szanse, by zostać burmistrzem?

b) Kto najprawdopodobniej wygra wybory, jeśli połowa osób od-
dających głos na Michała Nieżala przekaże swój głos na Krzysz-
tofa Wolnego?

c) Ile osób deklaruje, że głosowałoby na Igę Niezgodę?

3. Oceń, czy komentarze do wykresów są zgodne z prawdą.

a) Liczba widzów serialu Ba Nialuki w końcu lu-
tegowzrosła o prawie 30%wporównaniu z pierw-
szym tygodniem miesiąca.

b) Wpływy z reklam w telewizji Uff w ostatnim
kwartale 2010 rokuwzrosły ponad dwkrotnie w sto-
sunku do poprzedniego kwartału.
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4. Poniżej przedstawiono zestawienie liczby gimnazjów i liczby trzecioklasistów w województwie pomor-
skim z uwzględnieniem lokalizacji szkół (rok 2011).

Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

Prawie 1
8 gimnazjów mieści się w małych miastach. prawda fałsz

Około 1
4 trzecioklasistów uczy się w gimnazjach położonych w śred-

nich miastach.
prawda fałsz

Na terenie wiejskim znajduje się dwa razy tyle gimnazjalistów co
w dużych miastach.

prawda fałsz

Co drugi trzecioklasista uczęszcza do gimnazjum na wsi lub małym
mieście.

prawda fałsz

5. Jarek miał cztery oceny z matematyki, których średnia wynosiła 3,2. Dziś ze sprawdzianu dostał trójkę.
Jaka jest teraz średnia jego ocen z matematyki?

6. Zbyszek obliczył sobie średnią ocen końcowych z 10 przedmiotów. Średnia wynosiła 3,7. Na świadectwie
ma same trójki i czwórki. Ile ma trójek?

7. W tabeli podano liczbę widzów na poszczególnych seansach w kinie w niedzielę i w poniedziałek.

Liczba widzów
Seans

niedziela poniedziałek
11.00–13.00 nieczynne 5
13.30–15.30 107 83
16.00–18.00 143 107
18.30–20.30 42 98
21.00–23.00 28 22

a) Którego dnia średnia liczba widzów na seansach była wyż-
sza? Podaj tę średnią.

b) Oblicz średnią liczbę widzów na seansie. Wynik podaj z do-
kładnością do jedności.

c) Jak zmieniłaby się średnia liczba widzów na seansie w nie-
dzielę, gdyby tego dnia poszli do kina jeszcze wszyscy ucznio-
wie klasy II a, czyli 28 osób?

8. W pewnej firmie czterech pracowników otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3100zł, ośmiu – 2800zł,
a trzech – 3400zł. Podaj, ile wynosi średnie wynagrodzenie w tej firmie oraz jaka jest mediana.

9. W ciągu 7 miesięcy pani Joanna zaoszczędziła średnio 140zł miesięcznie. Ile średnio złotych miesięcznie
powinna odkładać przez kolejne pięćmiesięcy, aby w ciągu tego roku średnia zaoszczędzonych wmiesiącu
pieniędzy wynosiła 170zł?

10. ocena liczba ocen
celujący 2
bardzo dobry 3
dobry 10
dostateczny 11
dopuszczający 4
niedostateczny 0

Oceny ze sprawdzianu w klasie II b przedstawione są w tabeli
obok. Wybierz zdanie prawdziwe.

A. Średnia ocen jest o 0,1 mniejsza od mediany.

B. Średnia ocen jest o 0,1 większa od mediany.

C. Średnia ocen jest o 0,2 mniejsza od mediany.

D. Średnia ocen jest o 0,2 większa od mediany.



A

11. W klasie Marka jest 31 osób. Średnia wzrostu uczniów tej klasy jest równa 165 cm, a mediana wynosi
169 cm. Wobec tego w klasie Marka:

A. wszyscy uczniowie mają co najmniej 165 cm wzrostu

B. większość uczniów ma co najmniej 169 cm wzrostu

C. szesnastu uczniów ma mniej niż 169 cm wzrostu

D. większość uczniów ma mniej niż 165 cm wzrostu

12. Uzasadnij, że średnią ośmiu liczb można obliczyć na dwa następujące sposoby:

I. Oblicza się średnią dowolnych czterech liczb spośród tych ośmiu i średnią czterech pozostałych liczb.
Średnia z otrzymanych wyników jest średnią wszystkich ośmiu liczb.

II. Tworzy się cztery pary liczb, oblicza się średnią każdej pary. Średnia tych czterech wyników jest średnią
tych ośmiu liczb.

13. Wśród internautów przeprowadzono sondaż na temat usług firmy A&Z. Oto wyniki sondażu.

Warianty Jestem Jestem Trudno Jestem Jestem bardzo Nie znam
odpowiedzi bardzo zadowolony powiedzieć niezadowolony niezadowolony tej firmy

zadowolony
Procent 10 15 20 15 15 25
odpowiedzi

a) Przedstaw te dane w postaci diagramu procentowego.
b) W sondażu tym wzięło udział 180 internautów. Ilu z nich nie zetknęło się z firmą A&Z, a ilu nie umiało
określić swojego stosunku do usług firmy A&Z?
c) Gdyby co czwarty internauta, który nie miał wyrobionego poglądu na temat usług firmy A&Z, zadekla-
rował: „Jestem zadowolony”, to jaki procent internautów nadal zostałby przy opcji „Trudno powiedzieć”?

1. a) styczeń, b) lipiec, sierpień, c) listopad, 2
3

2. a) R. Ważny, b) K. Wolny, c) 33

3. T, N

4. P, P, P, P

5. 3,16

6. 3

7. a) w niedzielę; 80 osób, b) około 71 osób, c) średnia wzrośnie o 7

8. średnia: 3000zł, mediana: 2800zł

9. 212zł

10. B

11. B

12.

13. b) 45, 36, c) 15%


