
 

 

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಯಸರ 

ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮ್ೂರನ ಗನುಂಪುಗಳಯಗಿ ವಿಭಯಗಿಸಿ ಮ್ತನು ಪರತಿ ಗನುಂಪಿಗೆ ಈ 

ಕೆಳಗಿನ್ ಚಟನವಯಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿೀಡಿ 

ನ್ಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲಿ್ಲ ಇತಿುೀಚೆಗೆ ನ್ಡೆಸಿದ ಗಣಿತದ ಕಿರನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲಿ್ಲ ಎಲ್ಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 

ಪಡೆದ ಅುಂಕಗಳನ್ನು ಸುಂಗರಹಿಸಿ ಪಡೆದ ದತಯುುಂಶಗಳುಂದ ಒುಂದನ ವಗಿೀಿಕೃತ ಆವೃತಿು ವಿತರಣ ಪಟಿಿ 

ತಯಯರಸಿ 

ಗನುಂಪು 01 :-ಸೂಕು ವಿಧಯನ್ದುಂದ ಸರಯಸರ ಕುಂಡನಹಿಡಿಯನವುದನ ಮ್ತನ ಕಡಿಮೆ ವಿಧಯನ್ದ ಓಜೀವ್ ನ್ಕ್ಷೆ 

ರಚಿಸನವುದನ 

 ಮಯನ್ಕಗಳು ಅುಂಕಗಳು 
1 ದತಯುುಂಶಗಳ ಸುಂಗರಹ 3 
2 ವಗಿೀಿಕೃತ ಆವೃತಿು ವಿತರಣ ಪಟಿಿ ತಯಯರಕೆ 4 
3 ಸೂಕು ವಿಧಯನ್ದುಂದ ಸರಯಸರ ಕುಂಡನಹಿಡಿಯನವುದನ 3 
4 ಓಜೀವ್ ನ್ಕ್ಷೆ ತಯಯರಕೆಗೆ ಸುಂಚಿತ ಆವೃತಿು ತಯಯರಕೆ 2 
5 ಸೂಕು ಅಳತೆಯುಂದಗೆ ಓಜೀವ್ ನ್ಕ್ಷೆ ರಚಿಸನವುದನ 3 
 ಒಟನಿ 15 

 

ಗನುಂಪು 02 :- ಮ್ಧಯಾುಂಕ ಕುಂಡನಹಿಡಿಯನವುದನ ಮ್ತನು ಅಧಿಕ ವಿಧಯನ್ದ ಓಜೀ ನ್ಕ್ಷೆ ರಚಿಸನವುದನ 

 ಮಯನ್ಕಗಳು ಅುಂಕಗಳು 
1 ದತಯುುಂಶಗಳ ಸುಂಗರಹ 3 
2 ವಗಿೀಿಕೃತ ಆವೃತಿು ವಿತರಣ ಪಟಿಿ ತಯಯರಕೆ 4 
3 ಸೂಕು ವಿಧಯನ್ದುಂದ ಮ್ಧಯಾುಂಕ ಕುಂಡನಹಿಡಿಯನವುದನ 3 
4 ಓಜೀವ್ ನ್ಕ್ಷೆ ತಯಯರಕೆಗೆ ಸುಂಚಿತ ಆವೃತಿು ತಯಯರಕೆ 2 
5 ಸೂಕು ಅಳತೆಯುಂದಗೆ ಓಜೀವ್ ನ್ಕ್ಷೆ ರಚಿಸನವುದನ 3 
 ಒಟನಿ 15 



 

 

ಗನುಂಪು 03 :- ರೂಢಿಬೆಲ್ೆ ಕುಂಡನಹಿಡಿಯನವುದನ ಮ್ತನು ಕಡಿಮೆ ವಿಧಯನ್ದ ಓಜೀವ ನ್ಕ್ಷೆ ರಚಿಸನವುದನ 

 ಮಯನ್ಕಗಳು ಅುಂಕಗಳು 
1 ದತಯುುಂಶಗಳ ಸುಂಗರಹ 3 
2 ವಗಿೀಿಕೃತ ಆವೃತಿು ವಿತರಣ ಪಟಿಿ ತಯಯರಕೆ 4 
3 ಸೂಕು ವಿಧಯನ್ದುಂದ ರೂಢಿಬೆಲ್ೆ ಕುಂಡನಹಿಡಿಯನವುದನ 3 
4 ಓಜೀವ್ ನ್ಕ್ಷೆ ತಯಯರಕೆಗೆ ಸುಂಚಿತ ಆವೃತಿು ತಯಯರಕೆ 2 
5 ಸೂಕು ಅಳತೆಯುಂದಗೆ ಓಜೀವ್ ನ್ಕ್ಷೆ ರಚಿಸನವುದನ 3 
 ಒಟನಿ 15 

ಹೆಚನುವಯರ ಚಟನವಯಟಿಕೆ :- ಮೆೀಲ್ಲನ್ ಮ್ೂರನ ಗೂುಂಪುಗಳಗೆ ಕೆಳಗಿನ್ ಚಟನವಯಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿೀಡಬಹನದನ 

ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಯ ಿವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎತುರಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಯಡಿ (ಸೆುಂ,ಮೀ,ಗಳಲಿ್ಲ) ಮ್ತನು ಈ 

ದತಯುುಂಶಗಳಗೆ ಆವೃತಿು ವಿತರಣ ಪಟಿಿ ತಯಯರಸಿ ಸಯೃಸರ,ಮ್ಧಯಾುಂಕ,ರೂಢಿಬೆಲ್ೆ ಮ್ತನು ಓಜೀವ್ ನ್ಕ್ಷೆ 

ರಚಿಸನವುದನ ಮೆೀಲ್ಲನ್ ಮಯನ್ಕಗಳಯನೆ ಬಳಸನವುದನ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVITIES STATISTICS 

Divide the students of your class into three groups and ask each group to do one 

of the following activity 

Collect the marks obtained by all the students of your class in mathematics in 

the latest examination conducted by your school. From a grouped frequency 

distribution of the data obtained. 

GROUP 01:- Find mean value and construct less than type ogive curve 

 Rubrics’ Marks 

1 Collection of data 3 

2 Construct frequency distribution table  4 

3 To find mean value  3 

4 To prepare cumulative frequency to draw a ogive   2 

5 To draw a ogive curve by suitable scale 3 

  15 

 

GROUP 02:- Find median value and construct more than type ogive curve 

 Rubrics’ Marks 

1 Collection of data 3 

2 Construct frequency distribution table  4 

3 To find medianvalue  3 

4 To prepare cumulative frequency to draw a ogive   2 

5 To draw a ogive curve by suitable scale 3 

  15 

 

GROUP 03:- Find mode and construct less than type ogive curve 

 Rubrics’ Marks 

1 Collection of data 3 

2 Construct frequency distribution table  4 

3 To find mode  3 

4 To prepare cumulative frequency to draw a ogive   2 

5 To draw a ogive curve by suitable scale 3 

  15 

Same rubrics are use to give above three groups to another activity given below 

Measure the heights of all the students of your class (in cm) and from a grouped 

frequency distribution table of this data. And find mean, median, mode and draw ogive 

curve for the given data 


