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Na podstawie dokonanych obliczeń wstaw odpowiedź TAK/NIE przy każdym podpunkcie. 

Odpowiedź prawidłowa to 1pkt. 

 Zad.1 Zad.2 Zad.3 Zad.4 SUMA pkt 

a)      

b)      

c)      

 

 

Zadanie 1.  Miesięczne wydatki wybranych 100 rodzin podane są w poniższej tabeli: 

Wydatki do 0,5tys. do 1 tys. do 1,5 tys. do 2 tys. 

liczba rodzin 27 47 65 100 

a) Połowa zbadanych rodzin ponosi wydatki nie mniejsze niż 575 zł. 

b) Średnie wydatki ukształtowały się na poziomie 1,055 tys.zł.  

c) Najczęściej ponoszone wydatki rodzin mieszczą się w przedziale (od 1,5 do 2 tys.zł). 

 

 

Zadanie 2. W latach 2001-2007 przeprowadzono badania analizując dochody ludności (tys.zł) i dług publiczny państwa w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca  (tys. zł). Zebrane dane przedstawiono w tabeli: 

Dług publiczny na 1 osobę (stan na 31 XII)   30 32 37 43 44 49 50  

dochody (tys. zł) 5 4 3 2 7 2 1 

a) Można stwierdzić, że 90% obserwacji dotyczących dochodów mieści się w przedziale dwóch odchyleń 

standardowych wokół średniej.  

b) Mniejsze zróżnicowanie charakteryzuje dochody mieszkańców niż dług publiczny. 

c) Rozkład długu publicznego jest prawostronnie asymetryczny. 

  

 

Zadanie 3. Zbadano dochody wybranych pracowników kadry kierowniczej w dwóch oddziałach pewnego Banku. Wyniki dla 

Oddziału 1 (w tys.zł) przedstawiono w tabeli: 

Dochody 4,5 5 6,5 9 8 5,5 7 7,5 10 

natomiast w Oddziale 2 otrzymano:  

Dochody 4,5 5 6 8 10 12 

Liczba 

pracowników 

2 2 3 2 1 1 

a) Średnie dochody pracowników w obu oddziałach różnią się nie więcej niż 0,5 tys.zł. 

b) Odchylenie ćwiartkowe dochodów w oddziale 1 jest mniejsze niż w oddziale 2. 

c) Na podstawie wykresu pudełkowego można stwierdzić występowanie outlayerów dochodów w obu oddziałach. 

 

Zadanie 4. Miesięczne wydatki na leki w zł wybranych 16 osób pewnej firmy przedstawiają się następująco: 50, 100, 100, 150, 

150, 153, 157, 160, 165, 180,190, 195, 200, 205, 205, 280.  

a) Po dokonaniu agregacji danych w szereg rozdzielczy z przedziałami klasowymi oceniasz agregację jako prawidłową. 

b) Mediana wydatków  po agregacji danych jest większa od mediany przed agregacją. 

c) Na podstawie histogramu należy stwierdzić, że rozkład wydatków jest asymetryczny i dominują wartości powyżej 

średniej. 

 


