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

1) �दले�या सारणीव�न म�यमान (median) काढ�यासाठ� �नवडले�या वगा�ची वरची वग�मया�दा ...............

वग� वारंवारता

0 - 5 13

6 - 11 10

12 - 17 15

18 - 23 8

24 - 29 11

अ. 17          ब. 17.5          क. 18          ड. 18.5 

2) बहुपया�यी ��नांची उ�तरे �दले�या पया�यांतनू शोधनू �लहा.

वग�कृत वारंवारता सारणीतील साम�ीचा म�य काढ�या साठ��या पढु�ल स�ूात X = A + 
∑f iui
∑f i

 × g म�ये u  = ...............

अ.  
xi + A

g            ब.  (x  − A)           क. 
xi − A

g            ड. 
A − xi 

g

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

1) दोन नाणी फेकल� असता खाल�ल घटनांची संभा�यता काढा.
कमीत कमी एक छाप �मळणे

2) खाल�ल ��येक बाबतीत, �कती श�यता आहेत?
��येक काडा�वर एक सं�या या�माणे 10 पासनु 20 पय�त�या.

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

1) एका शाळेतील 200 �व�या�या�पकै� 135 �व�या�या�ना कब�डी हा खेळ आवडतो व इतरांना हा खेळ आवडत नाह�. सव� 
�व�या�या�तनू 1 �व�याथ� �नवडला तर �याला कब�डी हा खेळ आवडत नस�याची संभा�यता काढा.

 शाळेतील एकूण �व�याथ� = 200 सव� �व�या�या�तनू 1 �व�याथ� �नवडणे
∴     n (s) =_____�यापकै� 135 �व�या�या�ना कब�डी हा खेळ आवडतो व
 200 – 135 = _____ �व�या�या�ना हा खेल आवडत नाह�.
∴ A ह� घटना कब�डी खेळ न आवडणे
∴ n (A) = 65

∴ P (A) = _____ = 65200 = _____

∴ कब�डी न आवडणा-या �व�या�या�ची संभा�यता = _____

i

i
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2) एका बँकेतील कम�चा�यां�या र�तगटांची तपासणी केल� असता �मळालेल� मा�हती खाल�ल
�माणे �दल� आहे.’
‘कम�चा�याचा र�तगट AB असणे’. ह� घटना ‘C’ आहे.

 र�तगट A B AB O
 कम�चा�यां ची सं�या   20  40  15  25 
या कम�चा�यांमधनू एकाची �नवड केल� असता �याचा र�तगट AB अस�याची संभा�यता
खाल�ल �रका�या चौकट� भ�न काढा.
n(S) =              
n(C) =              
P(C) =                =              

3) 3x - y = 2 ; या समीकरणाचा आलेख काढ�या साठ� खाल�ल सारणी पणू� करा.

x                - 1
y 1                

(x, y)                               

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

1) एका पेट�त 15 �त�कटे आहेत. ��येक �त�कटावर 1 त े 15 पकै� एक सं�या �ल�हलेल� आहे. �या पेट�तनू एक �त�कट 
या�ि�छक प�तीने काढले तर �त�कटावरची सं�या ह�
A. सम सं�या असणे
B. सं�या 5 �या पट�त असणे, या घटनेची संभा�यता काढा.

2) बा�केटबॉल खेळाडू जॉन, व�सम व आकाश एका ठरावीक जागेव�न बा�केटम�ये बॉल टाक�याचा सराव करत होत े

बा�केटम�ये बॉल पड�याची जॉनची संभा�यता. 45, व�समची 0.83 व आकाशची 58% आहे, तर कोणाची संभा�यता सवा�त 

जा�त आहे.

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

1) 0, 1, 2, 3, 4 यांपकै� अकं घेऊन दोन अकं� सं�या तयार करायची आहे. अकंांची पनुराव�ृती केलेल� चालेल तर खाल�ल 
घटनांची संभा�यता काढा.
अ. ती सं�या मळू असणे.
ब.  ती सं�या 4 �या पट�त असणे.
क. ती सं�या 11 �या पट�त असणे.

2) एका फाशा�या प�ृठभागावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, या सं�या आहेत. हा फासा दोनदा फेकला, तर वर�या प�ृठांवर �मळाले�या 
सं�यांचा गुणाकार श�ूय अस�याची संभा�यता काढा.

Q.4 खाल�ल एका ��नांची उ�तरे �लहा (4)

1) खाल�ल वग�कृत वारंवारता सारणीसाठ� वारंवारता बहुभजु काढा.

 र�तदा�यांचे वय (वष�)  20-24  25-29  30-34  35-39  40-44  45-49 
 र�तदा�यांची सं�या 38 46 35 24 15 12

2) एका गावात �व�वध �थानांना दररोज होणारा वाजपरुवठा खाल�ल सारणीत दश�वला आहे या मा�हतीचा वतृालेख काढा. 

�थाने   कारखाने        घरे        र�त े     दकुाने   काया�लये     अ�य   
वाजपरुवठा (हजार एकक) 24 14 7 5 6 4



Q.5 पढु�लपकै� कोण�याह� एक उदाहरणे सोडवा (3)

1) खाल�ल वग�कृत वारंवारता सारणीत एका बँकेने शतेत�यांसाठ� उपल�ध क�न �दलेले कज� �दले आहे, तर बँकेने �दले�या 
रकमेचा म�य काढा.

 कज� (हजार �पये)      40-50          50-60          60-70          70-80          80-90     
 शतेत�यांची सं�या 13 20 24 36 7

2) खाल�ल ��येक �योगासाठ� नमनुा अवकाश ‘S’ �यातील नमनुा घटकांची सं�या n(S) तसेच घटना A, B, C संच �व�पात 
�लहा आ�ण n(A), n(B) आ�ण n(C).
तीन नाणी एकाच वेळी फेकल� असता,
घटना A साठ� अट, कमीत कमी दोन छाप �मळणे अशी आहे.
घटना B साठ� अट, एकह� छाप न �मळणे अशी आहे.
घटना C साठ� अट, दसु-या ना�यावर छाप �मळणे अशी आहे.


