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Q.1 (अ) पढु�ल बहुपया�यी ��नांचा �दले�या उ�तरांपकै� अचकू पया�य �नवडा (2)

1) (पे�ा जा�त) सं�चत वारंवारता �हणजे ............... .
अ. खाल�या वग�मया�दे एवढ�.          ब. खाल�या वग�मया�दे पे�ा जा�त.
क. a आ�ण b दो�ह�.          ड. वर�ल पकै� एकह� नाह�.

2) 1, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 4 या साम�ीचा बहुलक काढा.
अ. 1          ब. 2          क. 3          ड. 4

(आ) खाल�लपकै� कोणतहे� एक उप��न सोडवा : (2)

1) एका वगा�तील 62 �व�या�या�ना ग�णत �वषयात 100 पकै� �मळालेल गुण पढेु �दले आहेत. 0  –  10,  10  –  2, .... असे वग� 
घेऊन पे�ा कमी सं�चत वारंवारता सारणी तयार करा. �याव�न पढु�ल ��नांची उ�तरे �या ः
55,   60,   81,   90,   45,   65,   45,   52,   30,   85,   20,   10,   75,   95,   09,   20,
25,   39,   45,   50,   78,   70,   46,   64,   42,   58,    31,   82,   27,   11,   78,   97,  
07,   22,   27,   36,   35,   40,   75,   80,   47,   69,    48,   59,   32,   83,   23,   17,  
77,   45,   05,   23,    37,   38,  35,   25,   46,   57,   68,   45,   47,   49.

(i) 40 पे�ा कमी गुण �मळवणारे �व�याथ� �कती ?
(ii) 10 पे�ा कमी गुण �मळवणारे �व�याथ� �कती ?
(iii) 60 पे�ा कमी गुण �मळवणारे �व�याथ� �कती ?
(iv)  50  –  60  या वगा�ची पे�ा कमी सं�चत वारंवारता �कती ?

2) पठु�ल सं�चत वारंवारता सारणी पणू� करा ः

वग� (उंची सेमी म�ये वारंवारता (�व�याथ� सं�या सं�तत वारंवारता (पे�ा कमी
150  –  153 05                05
153  –  156 07 05 + □  =  □
156  –  159 15 □ + 15  =  □
159  –  162 10 □ + □  =  37
162  –  165 05 37 +  5  =  42
165  –  168 03 □ + □  =  45

 एकूण N  =  45  
 

Q.2 (अ) पढु�ल कोण�याह� दोन उदाहरणे सोडवा. (Activity) (4)

1) π ची 50 दशांश �थळांपय�त �कंमत खाल� �दलेल� आहे.
3.1415926535867932384626433832795088419716939937510
याव�न दशांश �च�हानंतर�या अकंांची वारंवारता �वतरण सारणी तयार करा.

दशांश �च�हानंतर येणारे अकं 0 त े9 या दर�यानचे आहेत.
∴  अवग�कृत वारंवारता सारणी :



अकं ता�या�या खणुा वारंवरता (f)
0 | | _____
1    _____ 05
2    l l l l _____
3   _____ 08
4   l l l l _____
5   l l l l _____
6   _____ 04
7   _____ 04
8   l l l l _____
9   _____ 08
  N    =  _____

2) पढु�ल सं�चत वारंवारता सारणी पणू� करा ः

वग� (मा�सक उ�प�न �पये) वारंवारता (�य�तींची सं�या) सं�चत वारंवरता (पे�ा जा�त �कंवा तवेढ�च)
1000  –  5000 45                  _____

5000  –  10000 19 87  –  45  =  42
10000  –  15000 16 42  –  _____  =  23
15000  –  20000 02 23  –  16  =  _____
20000  –  25000 05 07  –  02  = _____

 एकूण  =  87  

3) नऊ सं�यांचा म�य 77 आहे तर �यां�या म�ये प�ुहा एक सं�या �मळ�वल� तर म�य 5 ने वाढतो तर �मळ�वलेल� सं�या 
कोणती?
 नऊ सं�याचा म�य  =  77
∴  9 सं�यांची बेर�ज  =  77 × 9
                               =  _____
  एक सं�या  =  x मान ूती �मळवल� �हणनू एकूण सं�या 10 
न�वन म�य  =  77 + 5 
                  =  _____
10 सं�यांची बेर�ज  =   693 + x  =  82 × 10
                                              =  _____
∴                                       x  =  820  –  693
∴                                       x  =  _____
�मळवलेल� सं�या  =  _____

(आ) पढु�ल कोण�याह� एक उदाहरणे सोडवा (2)

1) �यामरावांचे 2015-16 चे सव� �कारचे कर भ�न झा�यावर वा�ष�क उ�प�न 6,40,000 �पये आहे. त ेदर म�हना �व�याचा 
2,000 �पयांचा ह�ता भरतात. वा�ष�क उ�प�नाचा 20% भाग त े भ�व�य-�नवा�ह �नधीम�ये गुंतवतात. आप�काल�न 
खचा�साठ� म�हना 500 �पये बाजलूा ठेवतात, तर वषा�म�ये खचा�साठ� �यां�याकड े�कती �पये र�कम उरत े?

2) 90, 55, 67, 55, 75, 75, 40, 35, 55, 95 या साम�ीचा बहुलक काढा.

Q.3 खाल�ल कोण�याह� एक ��नांची उ�तरे �लहा (3)

1) �ी शहा यांनी 3,20,000 �पये बँकेत 10% च�वाढ�याजाने 2 वषा�क�रता गुंतवले. �याच�माणे �यांनी 2,40,000 �पये 
करम�ुत �य�ुयअुल फंडाम�ये गुंतवले. �याचे बाजारभावा�माणे 2 वषा�नंतर �यांना 3,05,000 �पये �मळाले. तर �यांची 
कोणती गुंतवणकू जा�त फायदेशीर ठरल� ?



2) वग� (वय वष�) ता�या�या खणुा वारंवारता (�व�याथ� सं�या )

12  –  13 l l l l                

13  –  14 l l l l  l l l l  l l l l                

14  –  15 —                

15  –  16 l l l l                

  N  =  ∑f  =  35

Q.4 खाल�ल एका ��नांची उ�तरे �लहा (4)

1) एका वगा�त 40 �व�याथ� असनू �यांपकै� 15 मलुगे आहेत. एका पर��ेत मलु�यांना �मळाले�या गुणांचा म�य 33 व मलु�ं�या 
गुणांचा म�य 35 आहे याव�न वगा�तील एकूण �व�या�या�ना �मळाले�या गुणांचा म�य काढा.

2) उदा. 6 मधील साम�ी�या आधारे 30-40-50, ... असे वग� घेऊन खाल�या मया�देपे�ा जा�त सं�चत वारंवारता सारणी तयार 
करा. �या सारणी�या आधारे पढु�ल ��नांची उ�तरे �लहा.
70,  50,  60,  66,  45,  46,  38,  30,  40,  47,  56,  68,  80,  79,  39,  43,  57,  61,  51, 32,  42,  43,  75,  
43,  36,  37,  61,  71,  32,  40,  45,  32,  36,  42,  43,  55,  56,  62, 66,  72,  73,  78,  36,  46,  47,  52,  68,  
78,  80,  49,  59,  69,  65,  35,  46,  56,  57, 60,  36,  37,  45,  42,  70,  37,  45,  66,  56, 47.
30  –  40,  40  –  50 ...... 
वर�ल साम�ी�या आधारे 30-40, 40-50 ........... असे वग� घेऊन खाल�या वग� मया�देपे�ा जा�त सं�चत वारंवारता सारणी 
तयार करा याव�न
अ. 70 �कंवा  70 पे�ा जा�त गुण �मळ�वणारे �व�याथ� �कती?
ब. 30 �कंवा 30 पे�ा जा�त गुण �मळ�वणारे �व�याथ� �कती?

Q.5 पढु�लपकै� कोण�याह� एक उदाहरणे सोडवा (2)

1) एका शाळे�या ह�रतसेनेतील 45 �व�या�य�यांपकै� ��येकाने केले�या व�ृारोपणाची सं�या खाल� �दल� आहे.
3, 5, 7, 6, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 7, 5 , 3, 6, 6, 5, 3, 4, 5, 7, 3, 5, 6, 4, 4, 3,
5, 6, 6, 4, 3, 5, 7, 3, 4, 5, 7, 6, 4, 3, 5, 4, 4, 7.
याव�न अवग�कृत वारंवारता �वतरण सारणी तयार करा.

2) 20 कम�चा�यां�या पगाराचा म�य 10250 �पये आहे. जर �या म�ये काया�लय�मखुाचा पगार �मळ�वला तर म�य 750 
�पयांनी वाढतो तर काया�लय �मखुाचा पगार काढा.


