
इयत्ता: दहावी           साांख्ययकी     ख्िषय : गणित 1 

गुण: 20 गिु       िेळ: 1 तास  

प्रश्न 1 ला – कोणतेही पाच प्रश्न सोडिा. ( 5 गुण ) 

1. जर ∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖 = 1470  आणि ∑ 𝑓𝑖 = 50 तर मध्य काढा.  

2. वगीकृत वाराांवरता सरिीतील सांणित वारांवारतेिा उपयोग _______ काढण्यासाठी होतो. 

  

3. वतुुळपाकळीच्या कें द्रीय कोिािे माप 𝜃 = 
                        

         
 × 

 

4. समजा गहृीतमध्य 37 असून �̅� = 105 आह ेतर मध्य काढा.  

5. 20-30 आणि 30-40 या वगाुिे वगुमध्य काढा.  

6. बहुलक काढण्यािे सतू्र णलहा.  

प्रश्न 2 रा – कोणतेही तीन प्रश्न सोडिा. ( 6 गुण )  

1. एका मध्यप्रमाि णविलन पद्धतीत  ∑ 𝑓𝑖𝑢𝑖 = −5 आणि ∑ 𝑓𝑖 = 50  असेल तर �̅� िी 

णकां मत काढा.  

2. 200 - 250 या वगाुिे वगाांतर णकती आह ेव वगुमध्य णकती?  

3. पढुील मणहतीसाठी ∑ 𝑓𝑖𝑑𝑖 िी णकां मत काढा.  

1. �̅� = 1.2; ∑ 𝑓𝑖 = 15 

2. �̅� = 1.75; ∑ 𝑓𝑖 = 80 

       4. एका कुटुांबािा णवणवध बाबींवर होिारा माणसक खिु णदला आह.े त्यावरून कें द्रीय कोनाांिी मापे 

 काढा.  

णवणवध बाबी प्रणतशत खिु कें द्रीय कोनािे माप 

अन्न 40  

कपडे 20  

घरभाडे 15  

णशक्षि 20  

इतर खिु 05  

एकूि 100 3600 

 

प्रश्न 3 रा : कोणतेही तीन प्रश्न सोडिा. ( 9 गणु ) 



1. णवद्यार्थयाुनी जमा केलेल्या परूग्रस्ाांच्या णनधीिी वगीकृत वारांवारता णवतरि सारिी पहु ेणदलेले 

आह.े त्यावरून सरळ पद्धतीने मध्य काढा.  

परूग्रस् णनणध  0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 

णवद्या्ी सांख्या  5 7 5 2 6 

 
 

2. एका णवद्यार्थयाुने णवणवध णवषयात 100 पैकी णमळवलेले गिु णदलेले आहते. ही माणहती 

वतृ्तलेखाने दाखवा.  

णवषय  इांग्रजी  मराठी णवज्ञान गणित  समाजशास्त्र णहन्दी 

गिु  50 70 80 90 60 50 

 

3. काही कुटुांबाांिा माणसक णवजवापर पढुील वगीकृत वारांवारता णवतरि सरिीत णदला आह.े 

त्यावरून वीजवापरािे बहुलक काढा.   

वीजवापर  0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100-120 

कुटुांबाांिी सांख्या  13 50 70 100 80 17 

 

4. एका अमराईत आांबयाांिी झाडे व प्रत्येक झाडापासनू णमळालेल्या आांबयाांिी सांख्या याांिे 

वारांवारता णवतरि णदलेले आह.े त्यावरून णदलेल्या सामग्रीिे मध्यक काढा.  

आांबयाांिी सांख्या  50-100 100-150 150-200 200-250 250-300 

झाडाांिी सांख्या 53 30 90 80 17 

 


