
סטטיסטיקה - כיתה ח 

1שאלה 

התלמידים התבקשו . נערך בקרב תלמידי בית הספר סקר עמדות, לקראת חידושו של המזנון  בבית הספר
 .לציין מהם דברי המאכל שלדעתם צריכים להיכלל בהיצע של המזנון

וציינו , למיין את המאכלים שעשויים להיכלל ברשימה המתקבלת לשש קבוצות זרות וממצותהציעו דרך 
 .פריטים שיכולים להיות הכל קבוצה 5לפחות 

2שאלה 

 :בבית הספר כלנית' מ של תלמידי כיתה ג"לפניכם גובהם בס
121 ,131 ,131 ,121 ,131 ,121 ,121 ,131 ,131 ,131 ,121 ,121 ,125 ,121 ,131 ,131 ,121 ,122 ,131. 

 .את הנתונים בטבלהסדרו . א
 תלמידים בכיתהכמה . ב

 3שאלה 

 :בבית הספר כלנית' מ של תלמידי כיתה ג"לפניכם גובהם בס
121 ,131 ,131 ,121 ,131 ,121 ,121 ,131 ,131 ,131 ,121 ,121 ,125 ,121 ,131 ,131 ,121 ,122 ,131. 

  ?השכיחמהו . א
 ?והה ביותרהשכיחות הגבמהי . ב

4שאלה 

. לפניכם טבלה המפרטת את מספרי המשקים העוסקים בענפים החקלאיים העיקריים בארץ בשנה מסוימת
 .הנתונים שבטבלה עבורעמודים  -עוגה ואחריה דיאגרמת -דיאגרמת

מספר  ענף חקלאי
המשקים

 אחוז

 11111 פירות

 5311 ירקות

גידולי 
שדה

5111 

 3111 פרחים

 5111 עופות

 2111 בקר

 111% 31711 ה"ס
בקר   עופות   פרחים   גידולי   ירקות 

פירות

שדה
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.העמודות בראשי העמודות שבדיאגרמת, בטבלה, השלימו את האחוזים .א
 ? מהי השכיחות היחסית של משקי הבקר? מהי שכיחות משקי העופות .ב

 ?מהו הענף השכיח .ג

 ?מה גודל כל אחת הזוויות בכל גזרת עיגול בדיאגרמת העוגה .ד

 5שאלה 

, 71, 11, 71, 71, 11, 11, 71, 72, 11, 51, 01, 12, 71, 51, 13, 12, 11: לפניכם רשימת ציונים של תלמידי הכיתה
12 ,01 ,15 ,11 ,72 ,11 ,12 ,13 ,71 ,71 ,11 ,12 ,12 ,01 ,01. 
 .ארגנו את הציונים בטבלת שכיחות ורשמו את טווח הנתונים. א
. מהציון 11%נקודות או להוסיף לכל תלמיד  5-המורה שקלה אם להעלות לכל תלמידי הכיתה את הציון ב. ב

 ?אחד מהמקריםמה יהיה טווח הציונים בכל 

 שאלה 6 שכיח ממוצע

הוא  12 -במשחק ה.  נקודות 31משחקים הוא  11ממוצע הקליעות למשחק של שחקן כדורסל מסוים במהלך 
 . נקודות בלבד 1קלע 

 .הסבירו? ירד או יישאר אותו הדבר, האם לדעתכם הממוצע יעלה. א
 ?המשחקים 12מהו ממוצע הקליעות של השחקן בכל . ב

 7שאלה 
פועלים נוספים הוא  5שכרם של  ₪ 5,111פועלים הוא  1שכרם של . פועלים ומנהל 0בבית מלאכה מועסקים 

 .₪ 0,111 הוא מנהלשכרו של ה. ₪ 5,211
 .ההכנסה הממוצעת בבית המלאכהוהחציון , השכר השכיח אתמצאו . א
י ההכנסה הממוצעת בבית מהו החציון ומה, מהו השכר השכיח. לשכרו₪ המנהל קיבל תוספת של אלפיים . ב

 ?מנהלההמלאכה לאחר העלאת משכורתו של 

 8שאלה 
, ₪ 5,151, ₪ 5,111, ₪ 1,011, ₪ 1,111: באחד מאגפי מפעל ייצור עובדים שישה אנשים ששכרם הרגיל הוא

 51%קיבלו כולם תוספת חד פעמית של , לקראת החגים וכגמול על תפוקה מרובה. ₪ 5,211 -ו,  ₪ 5,151
 . הרגיל משכרם

 ומה היה שכרם הממוצע, השכר הממוצע של ששת העובדים באופן רגילמהו . א
 ?בעקבות התוספת החד פעמית

 ומה היה חציון שכרם , חציון השכר של ששת העובדים באופן רגילמהו . ב
 ?בעקבות התוספת החד פעמית

 ומה היה השכר השכיח , השכר השכיח של ששת העובדים באופן רגילמהו . ג
 ?בעקבות התוספת החד פעמית

 ?בכמה אחוזים גדל הממוצע. ד

 9תרגיל 
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. מדריך בחוג מחשבים בדק כמה שעות גלשו תלמידי החוג באינטרנט ביום מסוים 
 :את התוצאות הוא רשם בטבלה שלפניכם      

מספר שעות 
 גלישה

3 2 1 0 

מספר 
 תלמידים

5 5 35 15 

? (בשעות)לתלמיד באותו היום  הממוצעמה היה זמן הגלישה . א       
 ?מהו הזמן השכיח ומהו החציון. ב       
 .א"ב  תשע"לקוח ממיצ*       

 11תרגיל 

 . 11 ,10 ,6 ,3: נתונה קבוצת המספרים
 .פתרונות אפשריים 3מצאו . מספר כך שהממוצע של כל חמשת המספרים יהיה שווה לחציוןלקבוצה הוסיפו 

 .הפתרונות שמצאתם הם כל הפתרונות האפשריים 3הסבירו מדוע 

 11תרגיל 

במקום לרשום את משקל כל אחד . נתבקשה לרשום את משקל כל אחד מחבריה, קבוצה של חמישה אנשים
אנשים את המידע הבא על הציגה קבוצת ה, מחברי הקבוצה

: משקלם
 .הסבירו?   כמה שוקל כל אחד מחמשת חברי הקבוצה .א
 11אם כל אחד מחברי הקבוצה יוסיף למשקלו בדיוק  .ב

, טווח)ן המדדים הנתונים אחד מכיצד ישתנה כל , ג"ק
.הסבירו?  (חציון וממוצע, שכיח

 12תרגיל 
קבוצה זו בחרה .  את משקלו של כל אחד מחבריהקבוצה אחרת של חמישה אנשים נתבקשה גם היא להציג 

הם רשמו בכמה סוטה משקלו של , במקום להציג את משקלו כל אחד מחבריה.  להציג את הנתונים בדרך שונה
רשמו את ההפרש בין משקל כל אחד לבין המשקל , כלומר)מהמשקל הממוצע של הקבוצה , כל אחד מהם

–5,  –1,  1, 3, 7: להלן הנתונים(.  הממוצע
 כיצד ידע דני שיש טעות בנתונים מבלי.  דני טוען כי יש טעות בנתונים אלה

 ?להכיר את משקלם של כל אחד מחברי הקבוצה

ג"ק 03= קצוות טווח הנתונים  ההפרש בין  

ג"ק 47= השכיח   

ג"ק 03= החציון   

ג"ק 08= הממוצע   
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 13תרגיל 

a, b ו-c  מייצגים שלושה נתונים שנאספו. 
 .את הממוצע שלהם c-ו, a ,bבאמצעות בטאו . א
 .מהממוצע aביטוי אלגברי המתאר את הסטייה של רשמו . ב
 .הוא אפס, שסכום שלוש הסטיותהראו . ג
 ?תקבלו תוצאה דומה גם עבור ארבעה או חמישה נתוניםהאם . ד

 14תרגיל 
 .0, 0, 0, 1, 7, 7, 7, 7, 1, 1: תלמידים 11להלן רשימת הציונים של 

 .11 -וציונם הועלה ל, ערערו, 0כל התלמידים שקיבלו ציון 
 ומה היה הציון השכיח לאחר קבלת, מה היה הציון השכיח מלכתחילה מצאו. א

 .הערעור על הציון    
 ומה היה הציון הממוצע לאחר קבלת, מה היה הציון הממוצע מלכתחילהמצאו . ב

 .הערעור על הציון    
 ומה היה חציון הציונים לאחר קבלת, מה היה חציון הציונים מלכתחילהמצאו . ג

 15תרגיל 
 תלמידים קיבלו את תוצאות המבחן שלהם בחקר נתונים וממוצע ציוניהם  1

התלמידים שווה  0תלמיד תשיעי קיבל את הציון באיחור ואז התברר שממוצע הציונים של כל . 7.1היה 
 .נמקו את תשובתכם ?מהו ציונו של התלמיד התשיעי. התלמידים הראשונים 1לממוצע הציונים של 

 17תרגיל 
מדדו את גובה הפרחים ורשמו אותם , לאחר הקטיף. פרחי נוי גדלו בשלושה שדות שונים בתנאי השקיה שונים

 .בשלוש שורות בטבלת השכיחויות( מ"ס 5מעוגלים ברמת דיוק של )
.החציון והממוצע הוא הגדול ביותר ומיהו הקטן ביותר, רשמו עבור כל שדה מי מבין השכיח

51 גובה הפרח
 מ"ס

55 
 מ"ס

11 
 מ"ס

15 
 מ"ס

71 
 מ"ס

75 
 מ"ס

11 
 מ"ס

שכיחות 
הפרחים 
'בשדה א

321 511 111 111 311 321 211 

שכיחות 
הפרחים 
'בשדה ב

211 321 111 551 111 321 211 

שכיחות 
הפרחים 

'בשדה ג

211 321 311 111 111 511 321 
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16תרגיל 

 11תלמידים נוספים נבחנו בהמשך וקיבלו את הציונים שני . 7.1וממוצע ציוניהם היה , מספר תלמידים נבחנו
בסך  כמה תלמידים נבחנו .7.1היה ( כולל שני התלמידים הנוספים)ממוצע הציונים של כל התלמידים . 1 -ו

 ?הכל

 18תרגיל 
ברוב ימי השבוע הוא נמצא בעיר ומנהל את עסקיו . דייגים ניצב בית מידות של אדם עשיר-בשוליו של כפר

השכר שהוא משלם להם ביום אחד . הוא מפליג לדוג דגים בסיוע שני בחורים מהכפר' אך בכל יום א, הנרחבים
כששואלים . הדייגים-במרשם התושבים רשום העשיר כתושב כפר. זה עולה על כל הכנסתם בשאר ימי השבוע

 ."שלי הוא דיגהמקצוע האמיתי . תחביבי הוא לצבור כסף: "הוא אומר, אותו למקצועו ולתחביביו
בצורה טובה יותר את מצבו הכלכלי של ציבור הדייגים , לדעתכם, מה משקף. א

 .נמקו? ממוצע ההכנסות של תושבי הכפר או החציון, בכפר    
בצורה טובה יותר את מצבם הכלכלי של שני הבחורים , לדעתכם, מה משקף. ב

 .נמקו? ממוצע הכנסתם היומית או החציון, ל"הנ    
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