
BÀI TẬP CHƯƠNG V, VI 

1. Hãy tính trung bình, phương sai s
2 và độ lệch tiêu chuNn điều chỉnh mẫu (s

’
) của các mẫu 

cụ thể cho ở các bảng sau: 

a)  

xi -2 1 2 3 4 5 

ni 2 1 2 2 2 1 

b) 

xi 12 13 15 17 18 20 

ni 2 5 8 4 4 2 

c)  

xi 4 7 8 12 

ni 5 2 3 10 

d)   

xi 21 24 25 26 28 32 34 

ni 10 20 30 15 10 10 5 

e)  

xi 3,0 3,5 3,8 4,4 4,5 

ni 2 6 9 7 1 

2. Cho tám kết quả đo đạc về một đại lượng ngẫu nhiên X bởi cùng một máy không có sai 

số hệ thống: 396, 378, 315, 420, 385, 401, 372, 383. Hãy tính ,2 ,, ssx  

3. Đo chiều cao của 100 sinh viên ở một trường đại học người ta thu được bảng số liệu sau: 

Chiều cao (cm) 154-158 158-162 162-166 166-170 170-174 174-178 178-182 

Số sinh viên có chiều 

cao tương ứng 

10 14 26 28 12 8 2 

Tính chiều cao trung bình và độ lệch tiêu chuNn điều chỉnh của chiều cao qua mẫu nói 

trên. 

4. Để nghiên cứu tuổi thọ của một loại bóng đèn, người ta thắp thử 100 bóng và có số liệu 

như sau: 

Tuổi thọ (giờ) Số bóng tương ứng 

1010-1030 

1030-1050 

1050-1070 

2 

3 

8 



1070-1090 

1090-1110 

1110-1130 

1130-1150 

1150-1170 

1170-1190 

1190-1210 

13 

25 

20 

12 

10 

6 

1 

Sau khi cải tiến kỹ thuật người ta thắp thử 100 bóng, kết quả như sau: 

Tuổi thọ (giờ) 1150 1160 1170 1180 1190 1200 

Số bóng tương ứng 10 15 20 30 15 10 

So sánh trung bình và độ lệch tiêu chuNn điều chỉnh mẫu của tuổi thọ loại bóng đèn nói 

trên trước và sau cải tiến kỹ thuật qua hai mẫu cụ thể trên. 

5. Tính trung bình, phương sai và độ lệch tiêu chuNn điều chỉnh mẫu của các mẫu sau: 

a)  

xi 18,6 19,0 19,4 19,8 20,2 20,6 

ni 4 6 30 40 18 2 

b)  

xi 65 70 75 80 85 

ni 2 5 25 15 3 

6. Để xác định độ chính xác của một chiếc cân tạ không có sai số hệ thống, người ta tiến 

hành cân 5 lần cân độc lập (cùng một vật), kết quả như sau: 94,1  94,8  96,0  95,4  95,2 

(kg). Xác định ước lượng không lệch của phương sai số đo khi chưa biết trọng lượng của 

vật cân. 

7. Điều tra năng suất lúa trên diện tích 100 hécta trồng lúa của một vùng, người ta thu được 

bảng số liệu sau: 

Năng suất (tạ/ha) 41 44 45 46 48 52 54 

Diện tích có năng suất 

tương ứng (ha) 

10 20 30 15 10 10 5 

a) Tìm ước lượng không lệch của năng suất lúa trung bình của vùng đó. 

b) Tìm khoảng ước lượng (khoảng tin cậy) của năng suất lúa trung bình ở vùng đó với 

độ tin cậy 95%. 

 



8. Đo đường kính của 20 chi tiết do một máy tiện sản suất ra, ta có số liệu như sau: 

Đường kính 

(mm) 
247 248 249 250 251 252 253 256 257 258 260 

Số chi tiết 2 2 3 5 1 1 2 1 1 1 1 

Giả sử đường kính là một đại lượng ngẫu nhiên tuân theo  quy luật phân phối chuNn. 

Hãy ước lượng đường kính trung bình (khoảng ước lượng) với độ tin cậy 95%. 

9. Đo chiều dài của 25 chi tiết do một máy sản xuất, với phương sai 

cmxcm 100,100 22
==σ . Giả sử chiều dài tuân theo quy luật phân phối chuNn. Hãy tìm 

khoảng tin cậy của chiều dài của loại chi tiết đó, với độ tin cậy 99%. 

10. Cân thử 25 bao gạo, người ta tính được trọng lượng trung bình của một bao gạo là 

kgx 40= , độ lệch tiêu chuNn điều chỉnh mẫu kgs 5,
= . Với độ tin cậy 95%, hãy tìm ước 

lượng khoảng cho trọng lượng trung bình của bao gạo, biết rằng trọng lượng của bao gạo 

là đại lượng ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân phối chuNn. 

11. Để định mức thời gian gia công một chi tiết máy, người ta theo dõi ngẫu nhiên quá trình 

gia công ngẫu nhiên 25 chi tiết và thu được số liệu sau: 

Thời gian gia công (phút) Số chi tiết tương ứng 

15-17 

17-19 

19-21 

21-23 

23-25 

25-27 

1 

3 

4 

12 

3 

2 

Hãy ước lượng thời gian trung bình để gia công một chi tiết máy với độ tin cậy 1 - α = 

0,95. Giả sử thời gian gia công chi tiết là đại lượng ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân 

phối chuNn. 

12. Để ước lượng chiều dày trung bình của các tấm vật liệu do một nhà máy sản xuất, người 

ta tiến hành đo 5 tấm và thu được kết quả sau: 

x1 = 2,015mm  x2 = 2,025mm  x3 = 2,015mm  x4 = 2,020mm  x5 = 2,015mm 

Hãy ước lượng chiều dày trung bình của các tấm vật liệu do nhà máy sản xuất với độ tin 

cậy 1 - α = 0,95. Biết rằng chiều dày của các tấm vật liệu là một đại lượng ngẫu nhiên 

tuân theo quy luật phân phối chuNn. 



13. Để xác định giá trị trung bình với một loại hàng hóa trên thị trường, người ta điều tra 

ngẫu nhiên trên 100 cửa hàng trên địa bàn thành phố và thu được các số liệu sau đây: 

Giá (ngàn đồng) 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 

Số cửa hàng có 

giá tương ứng 
6 7 12 15 30 10 8 6 4 2 

Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng giá trị trung bình của loại hàng hóa đó. 

14. Hãy ước lượng tỷ lệ chính phNm của một nhà máy với độ tin cậy 0,95, biết rằng kiểm tra 

100 sản phNm của nhà máy thì thấy có 10 phế phNm. 

15. Gieo thử 400 hạt giống thì thấy có 20 hạt không nảy mầm. Tỷ lệ hạt giống không nảy 

mầm tối đa là bao nhiêu, yêu cầu kết luận với độ tin cậy 95%. 

16. Để xác định tỷ lệ sản phNm loại hai của một loại sản phNm, người ta điều tra ngẫu nhiên 

100 sản phNm thì thấy có 25 sản phNm loại hai. Hãy ước lượng tỷ lệ sản phNm loại hai 

với độ tin cậy 0,997. 

17. Cần phải lập một mẫu ngẫu nhiên với kích thước là bao nhiêu để tỷ lệ phế phNm của 

mẫu là 0,2, độ chính xác là 0,025 và độ tin cậy của ước lượng là 0,95. 

18. Tỷ lệ nảy mầm của một loại hạt giống là 0,9. Cần ước lượng tỷ lệ nảy mầm của loại hạt 

giống đó với độ tin cậy 0,99 và độ dài khoảng tin cậy không quá 0,02 thì phải gieo bao 

nhiêu hạt. 

19. Để ước lượng số cá trong hồ, người ta đánh bắt 2000 con, đáng dấu rồi thả xuống hồ. 

Sau đó người ta đánh lên 400 con thì thấy có 40 con được đánh dấu. Với độ tin cậy 95%, 

số cá trong hồ khoảng bao nhiêu con. 

 

ĐÁP SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG V, VI 

 1. a) 4,22,52 ,2
=== ssx  b) 35,22,556,15 ,2

=== ssx  

 c) 18,229,119,8 ,2
=== ssx  d) 28,38,1026 ,2

=== ssx  

 e) 445,01896,086,3 ,2
=== ssx  

 2. 36,30375,805875,377 ,2
=== ssx  

 3. cmscmx 82,5166 2
==  

 4. Trước cải tiến: 371,111 2
== shx        Sau cải tiến: 3,145,1175 2

== shx  

 5. a) 413,01692,0672,19 ,2
=== ssx   

     b) 595,456,182,76 ,2
=== ssx  



 6. 0,7 

 7. a) 46 tạ/ha   b) (45,356; 46,644) 

 8. (248,97; 255,73) 9. (94,9; 105,1) 10. (37,936; 42,064) 

 11. (20,53; 22,51) 12. (2,013; 2,023) 13. (89,88; 91,56) 

 14. (0,8412; 0,9588) 15. p ≤ 0,068 16. (0,125; 0,375) 

 17. n ≥ 985 19. (8368; 12420) 

 


