
Exercicios estatística 

Exercicios 1º nivel 

1.Nunha clase de 4º ESO preguntamos ás alumnas e ós alumnos polas horas de estudio 
que dedican á semana. Estas foron as respostas: 
 

 
 

a  Ordena os datos nunha táboa de frecuencias. 
 

b  Representa gráficamente a distribución. 
 
 
2. As notas obtidas nun exame de matemáticas realizado nunha clase de 4º ESO foron as 
seguientes: 
 

 
 

a  Ordena os datos nunha táboa de frecuencias 
 

b  Representa gráficamente a distribución. 
 
 
3. Realizáronse 50 lanzamentos cun dado, obtendo os seguintes resultados: 
 

 
 
 

a  Calcula a media e a desviación típica. 
 

b) ¿Qué porcentaxe de resultados hai no intervalo  
 
4. Preguntamos as idades a un grupo de 50 persoas. Os resultados obtidos refléxanse na 
táboa seguinte:  
 
Idade 
 
 
Nº de veces 
 
 
Calcula a media e a desviación típica. 
 
5.Nun grupo  A,  de animales dunha mesma especie, o peso medio é 20,4 kg, cunha 
desviación típica de 3,2 kg. Noutro grupo B,  de animais dunha segunda especie, o peso 
medio é de 96 kg e a desviación típica é de 12 kg. Calcula o coeficiente de variación nos 
dous casos e di en cal dos dous grupos a variación relativa é maior. 
 
 

16 11 17 12 10 5 1 8 10 14

15 20 3 2 5 12 7 6 3 9

10 8 10 6 16 16 10 3 4 12

4 5 7 5 8 3 9 6 4 5

7 5 8 4 3 10 6 6 3 3

RESULTADO 1 2 3 4 5 6 

Nº DE VECES 6 10 5 7 10 12 

 

 b)  ¿Qué porcentaje de resultados hay en el intervalo  ?x x   

EDAD 0, 5 5, 10 10, 15 15, 20 20, 25 25, 30 

Nº DE PERSONAS 4 8 10 9 17 2 

 



Exercicios 2º nivel 

1. Unha empresa de servicios ten dúas sedes, unha en Santiago e outra en 

Ferrol. As ganancias mensuais netas en Santiago son , por termo medio, de 

24568 euros cunha desviación típica de 2562 euros. En Ferrol as ganancias 

medias son de 8700 euros cunha desviación típica de 2750. Elixe, en virtude dos 

respectivos coeficientes de variación, a resposta adecuada. 

- O mercado en Ferrol non é moito máis inestable que en Santiago. 

- O mercado en Ferrol é unhas dúas veces máis inestable que en Santiago. 
- O mercado en Ferrol é unhas tres veces máis inestable que en Santiago. 

2. As notas dun profesor de Matemáticas teñen unha media de 7 e unha desviación 

media de 3. Outro profesor ten unha media de 6 e unha desviación media de 0'9. 

- Se desexas aprobar, ¿qué profesor elixirías?, ¿e se necesitas sacar nota? 
- ¿Sempre se aprueba co último profesor? 

3. Ó medir a estatura en centímetros, nun grupo de 50 persoas, obtivemos a seguinte 
información: 
 

 

 
 

Calcula gráfica e numéricamente  Me  y Q1. 
Podes debuxar aquí o polígono de frecuencias acumuladas: 

 

 
 
4.Apuntamos a idade de cada un dos compeñentes dun grupo de 30 persoas. 
Obtivéronse estes datos: 
 

 
 

a  Fai unha táboa de frecuencias, agrupando os datos en intervalos da forma que creas 
máis convinte.  

b  Representa gráficamente a distribución. 

INTERVALO 150, 155 155, 160 160, 165 165, 170 170, 175 

Nº DE PERSONAS 6 9 12 15 8 

 

24 3 29 6 5 17 25 24 36 42

30 16 14 12 8 4 8 37 32 40

37 26 28 15 17 41 20 18 27 42



5. Nun grupo, A, de persoas, a estatura media é de 165 cm, cunha desviación típica 8’4 
cm. Noutro grupo, B, a estatura media é de 140 cm. E a súa desviación típica 8’4 
cm.Calcula o coeficiente de variación nos dous casos e compara a dispersión. Interpreta 
o resultado.  
 
 
 
6. Nunha librería anotáronse o número de libros que comprou cada persoa que entrou na 
tenda. A seguinte táboa resume a información:  
 

 
Calcula  Me, Q1, Q3  y  p80. Constrúe o polígono de frecuencias. 
 
 
7. Na distribución das notas dun alumno o primeiro cuartil foi 4. ¿Qué significa isto? 
 
 

Exercicios 3º nivel 

1.Un home leva no seu carro vinte sacos de trigo que pesan por termo medio 35,5 kg. 
Tras pasar a noite nun hospedaxe, paga ó posadeiro en especie para o cal quita 1 kg. De 
trigo do primeiro saco, 2 kg. Do segundo, 3 kg do terceiro e así sucesivamente ata o 
último. ¿Cál é agora o peso medio dos sacos? 
 

2. Xustifica que a suma das frecuencias relativas é sempre igual a 1. 

3. Se a tódolos datos dunha distribución lle sumamos o mesmo número, ¿qué lle ocorre 
á media?¿E á desviación típica? ¿E se multiplicamos tódolos datos polo mesmo 
número? 
 
4. Dous distribucións estatísticas teñen a mesma desviación típica. 
 
a) Se a media de A e maior que a de B, ¿cál ten maior coeficiente de variación? 
 
b) Se a media de A e o dobre que a de B, ¿Cómo serán os seus coeficientes? 
 
5. Nunha fábrica medíuse a lonxitude de 1000 pezas das mesmas caracterísitcas e 
obtivéronse estes datos: 
a) Representa o histograma correspondiente. 
b) Considéranse aceptables as pezas con lonxitude no intervalos [75, 86]. ¿Cál é a 
porcentaxe de pezas defectuosas? 
 
6. Debuxa o histograma correspondente á seguinte táboa (ten en conta que os intervalos 
non son iguais e que e a área dos rectángulos a que é proporcional á frecuencia). 
 
[0; 0,5)   10 

[0,5; 1,5)  10 

[1,5; 2,5)  18 

[2,5; 4)   12 

[4, 8)   12 

 

7. O curso de 4ºA obtivo unha media de 6’7 en matemáticas e 4ºB de 6’45.Sabendo que a 
media conxunta é de 6'6 e que as clases teñen entre 15 e 30 alumnos, calcula o número 
de estudiantes que pode haber en cada grupo. 

Nº DE LIBROS 0 1 2 3 4 5 6 

Nº DE PERSONAS 3 22 18 7 2 1 1 

 


