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1. Verilen grafiğe göre,
 l. Grup genişliği = 40 ile 45 arasında 6 değer vardır.

 Genişlik = Açıklık
Grup sayısı = ,6

75 40
6

35 5 83–
= =

 değerinden büyük en yakın tamsayı "6" değerini grup 
genişliği olarak almamız gerekir.

 ll. Veri grubunun açıklığı = 75 – 40 = 35'tir.
 lll. Grup sayısı 6'dır.
 40 – 45 → 1. grup
 46 – 51 → 2. grup
 52 – 57 → 3. grup   

6 tane
 58 – 63 → 4. grup
 64 – 69 → 5. grup
 70 – 75 → 6. grup
 Buna göre, l, ll ve lll doğrudur.
 Cevap: E

2. Verilen grafiğe göre,
 l. Metin'in boyunda sürekli değişim olmamıştır çünkü 

2017 – 2018 yıllarında boy değişimi sabittir.
 ll. 2016 yılında Metin ve Meral'in boyları eşit olup 115 

cm'dir.
 lll. Meral'in boyundaki değişim en fazla 2017-2018 yıl-

ları arasında olmuştur.
 2018 yılında 135 cm, 2017 yılında 120 cm olup 1 yıl 

içinde 15 cm uzamıştır.
 Buna göre, ll ve lll ifadeleri doğrudur.
 Cevap: D
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3. Verilen histogram grafiğine göre,

l. Grup genişliği = Açıklık
Grup sayısı = ,4

18 3
4

15 3 75–
= =

 3,75 ten büyük en küçük tamsayı 4 olduğu için gru-

bun genişliği 4'tür.
ll.  Okulun yaş ortalamasının en küçük değerini bulurken 

grupların küçük değerleri alınarak yaş ortalaması he-
saplanır.

 Yaş ortalaması (en az) 

' .dur

60 80 50 70
3 60 7 80 11 50 15 70

260
180 560 550 1050

260
2340 9

· · · ·
=

+ + +

+ + +

=
+ + +

= =

 lll. Okulun yaş ortalamasının en büyük değerini bulur-
ken grupların büyük değerleri alınarak yaş ortalaması 
hesaplanır.

Yaş ortalaması (en fazla)  · · · ·

' .dir

60 80 50 70
6 60 10 80 14 50 18 70

260
360 800 700 1260

260
3120 12

+ + +

+ + +

=

=

+ + +

= =

 

 Buna göre, ll ve lll ifadeleri doğrudur.
 Cevap: D

4. Verilen grafiğe göre
 l. Net sayısının en az olduğu gün 10 netle pazar günü 

olup dikkat konsantrasyon süresinde en az seviyede-
dir. Pazar günü dikkat konsantrosyon süresi 10 daki-
kadır.

 ll. En fazla net sayısını çarşamba ve perşembe günü 
50 net yaparak elde etmiştir.

 lll. Dikkat konsantrasyon süresinin 25 dakika olduğu 
gün cuma günü olup olmaz cuma günü 40 net yap-
mıştır.

 Buna göre, l, ll ve lll ifadeleri doğru verilmiştir.
 Cevap: E
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5. Verilen grafiğe göre
 l. 2018 yılında 75 milyon turist Çin'e gitmiştir.
 ll. 2016 yılında İtalya'ya 50 milyon turist gelmiştir.
 2017 yılında ise İtalya'ya 60 milyon turist gelmiştir.
 Buna göre, 2017 yılında gelen turist sayısı 2016 yılın-

da gelen turist sayısına göre,
 50 milyon         60 milyon
 100                 x ––––––––––––––––––––
 x = ·

50
100 60 120=  yani % 20 artmıştır.

 lll. Üç yıllık ortalama turist sayıları Çin ve İspanya'dır. 
İki ülkenin değerine bakmak yeterlidir.

 Çin: 3
55 65 75 65+ +

=  milyon turist

 İspanya: ,3
65 65 70

3
200 66 6+ +

= =  milyon turist

 O hâlde İspanya'ya üç yılda ortalama gelen turist sa-
yısı en fazladır.

 Buna göre, l ve ll ifadeleri doğrudur.
 Cevap: C

6. Fındık Ağaçlarının Türleri
   PALAZ           HAM            SİVRİ            YAĞLI       
 y tane 75°   en az x tane    y tane 75°    en çok 2x tane
 Dairenin merkez açısı 360° dir. Palaz ve sivri türleri 

75° ise 75 + 75 = 150° iki türün toplam merkez açıla-
rıdır.

 360 – 150 = 210° lik açıyı ham ve yağlı 1'e 2 oranında 
bölüşürlerse

 210 : 3 = 70° ham türün, 140° yağlı türün merkez açı-
sı olur.

 Toplam ağaç sayısı 900 ise
 360°  900 tane
 140°    x tane –––––––––––––––––––
 x = ·

360
140 90 350=  tane ağaç yağlı fındık türüne aittir.

 Cevap: D
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7. - 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre, birbirinden 
bağımsız olarak cevaplayınız.

 Ürünlerin bir tonunun birim satış fiyatları:
 Domates : 1200 TL
 Salatalık :  1000 TL
 Biber :    400 TL
 Patlıcan :    800 TL olarak verilmiştir.
 Bir yılda üretilen ürünlerin ton türünden miktarları,
 2. grafiğe göre
 Domates : 12x
 Salatalık :   6x
 Biber : 13x
 Patlıcan :   8x           +         
                    36x ton olsun.
 Toplam elde edilen gelir 61.600 TL ise
 1200 · 12x + 1000 · 6x + 400 · 10x + 800 · 8x = 61600
           14400x + 6000x + 4000x + 6400x = 61600
                 30.800x = 61.600
              x = 2 bulunur.

7. Buna göre, bu tarladan 6x = 6 · 2 = 12 ton salatalık 
üretilmiştir.

 Cevap: B

8. Bibere göre, patlıcandan yüzde kaç fazla gelir elde 
ettiğini bulmak için

 4000x TL biberden             6400x TL patlıcandan
         gelir elde ederse

           100   a ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                 a = ·
x

x
4000

100 6400 160=  bulunur.

 Buna göre, % 60 fazla gelir elde etmiştir.
 Cevap: C


