
Estadística unidimensional

1. Les puntuacions obtingudes en un test de raonament abstracte per 20 alumnes 
són les següents:

16, 22, 21, 20, 23, 22, 17, 15, 13, 22, 17, 18, 20, 17, 22, 16, 23, 21, 22, 18

Calcular  la  mitjana aritmètica,  la  mediana, el  mode,  els  quartils,  el  rang, la 
variància i la desviació típica.

2. Durant  el  mes  de  juliol,  en  una  determinada  ciutat,  s’han  enregistrat  les 
següents temperatures màximes:

32, 31, 28, 29, 29, 33, 32, 31, 30, 31, 31, 27, 28, 29, 29, 30, 32, 31, 31, 30, 
30, 29, 29, 30, 30, 31, 30, 31, 34, 33, 33

Calcular la mitjana aritmètica, la mediana, el mode, els percentils d’ordre 30 i 
70, el rang, la variància i la desviació típica.

3. S’ha controlat el pes de 50 recent nascuts, obtenint els següents resultats:

Pes (en kg) Nombre de nins
[2,5 – 3)
[3 – 3,5)
[3,5 – 4)
[4 – 4,5)

6
23
12
9

Calcular la mitjana aritmètica, la mediana, el mode, el primer i el quart quintil, 
el rang, la variància i la desviació típica.

4. Els  jugadors  d’un  equip  de  bàsquet  es  classifiquen  per  l’altura,  segons  la 
següent taula:

Altures (en metres) Nombre de jugadors
[1,70 – 1,80)
[1,80 – 1,90)
[1,90 – 2,00)
[2,00 – 2,10)

3
4
5
3

Calcular la mitjana aritmètica, la mediana, el mode, el rang, la variància i la 
desviació típica.

5. S’ha aplicat un test de capacitat espacial, compost per 90 ítems, a 100 alumnes 
de 5è de primària, obtenint els següents resultats:

N. d’ítems correctes Nombre d’alumnes
[0 – 15)
[15 – 30)
[30 – 45)
[45 – 60)
[60 – 75)
[75 – 90)

10
15
25
20
20
10

Calcular la mitjana aritmètica, el mode, el rang, la variància i la desviació típica.
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6. Les  declaracions  d’ajuda  familiar  formulades  per  100  funcionaris  són  les 
següents:

Nombre de fills Nombre de funcion.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

21
18
26
17
9
4
3
1
0
1

Calcular la mitjana aritmètica, la mediana, el mode, el rang, la variància i la 
desviació típica.

7. Les puntuacions obtingudes per un grup d’alumnes d’una llar d’infants en un 
test d’habilitat psicomotriu, han estat les següents:

Puntuacions Nombre d’alumnes
[5 – 10)
[10 – 15)
[15 – 20)
[20 – 25)
[25 – 30)

3
6
13
7
2

Representar les dades en un gràfic de sectors. Calcular la mitjana aritmètica, la 
mediana, el mode, el primer quartil, el percentil 70, el rang, la variància i la 
desviació típica.

8. En un grup de sociologia, s’han obtingut les següents puntuacions en un test 
d’habilitat mental:

50, 23, 45, 36, 56, 34, 56, 67, 45, 34, 23, 45, 23, 67, 54, 21, 34, 43, 12, 78, 36, 
49, 53, 27, 66, 31, 45, 22, 33, 44, 48, 53, 57, 77, 31, 23, 47, 52, 33, 37, 64, 21

Fer una taula de freqüències (agrupant les dades en intervals de longitud 5) i 
representar les dades en un gràfic adequat. Calcular la mitjana aritmètica, el 
percentil 60, el rang, la variància i la desviació típica.

9. S’ha aplicat un test d’agressivitat a 40 alumnes de 1r d’ESO i s’han obtingut els 
següents resultats:

Puntuacions Nombre d’alumnes
[15 – 20)
[20 – 25)
[25 – 30)
[30 – 35)
[35 – 40)
[40 – 45)
[45 – 50)

2
8
13
7
6
3
1

Calcular la mitjana aritmètica, la mediana, el mode, el rang, la variància i la 
desviació típica.

10.  Una sabateria  d’homes ven en un dia 40 parells  de sabates dels  següents 
nombres (talles):
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39, 39, 40, 43, 39, 38, 41, 40, 41, 39, 40, 41, 41, 37, 42, 40, 41, 42, 42, 43, 
41, 40, 41, 43, 38, 41, 42, 41, 42, 42, 44, 41, 42, 39, 41, 40, 44, 43, 40, 40

Construir una taula de freqüències (considerant la variable discreta). Quants 
parells  hi  ha a l’interval  ( )σσ +− xx , ? Quina talla de sabates es ven més? 
Quina és la talla mediana?

11. Donada la següent variable agrupada per intervals, representar el corresponent 
histograma i calcular la mitjana, la mediana, el mode, el rang, la variància, la 
desviació típica i el coeficient de variació:

Intervals [5, 8) [8, 13) [13, 18) [18, 20) [20, 25)

Freqüències 5 8 4 4 5

(compte amb la longitud dels intervals)

12. A partir de les següents dades, representar-les en un histograma i calcular la 
mitjana, la mediana, el rang, la variància i la desviació típica:

Intervals [0, 10) [10, 20) [20, 40) [40, 70) [70, 100)

Freqüències 2 5 8 5 5

(compte amb la longitud dels intervals)

13. El nombre d’accidents amb morts o ferits que es van produir  en una ciutat 
durant les setmanes d’un any, van ser els següents:

Accidents 0-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-60

N de setmanes 3 5 6 9 7 6 7 5 4

Representar  les  dades  en un  histograma i  calcular  la  mitjana,  el  mode,  la 
mediana, el primer i tercer quartils, els percentils d’ordre 15 i 60, el rang, la 
variància, la desviació típica i el coeficient de variació.

14. Les estadístiques d’un hospital diuen que durant un any la distribució d’edat de 
les persones que varen ser hospitalitzades amb càncer va ser la següent:

Edats [10, 30) [30, 40) [40, 50) [50, 60) [60, 90)

Nombre p. 10 15 50 80 90

A la vista d’aquestes dades i suposant que a la població de persones que van a 
l’esmentat hospital, la distribució d’edats és semblant en tots els intervals, en 
quin interval d’edat les persones tenen major risc de patir  càncer? (compte 
amb la  longitud dels  intervals).  Quin  percentatge  del  total  de  les  persones 
ingressades amb càncer tenia menys de 36 anys?

15. Per reclassificar els seus empleats, una empresa decideix fer unes proves que 
donen els següents resultats:

Puntuació [0, 30) [30, 50) [50, 70) [70, 90) [90, 100)

Nombre e. 94 140 160 98 8

La nova estructura de l’empresa exigeix que el 64% dels empleats pertanyin a 
la categoria bàsica, el 20% a la categoria mitjana, el 10% a la superior i la 
resta  siguin  càrrecs  directius.  Quines  han  de  ser  les  diferents  puntuacions 
mínimes exigides per tal que un empleat passi a formar part de les diferents 
categories, suposant que aquestes van augmentant segons la puntuació de la 
prova.
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