
 

 

FA-04 Question paper 

I) Four alternatives are given to each of the following incomplete statements choose 

the most appropriate one writw with its serial number:   1x2=2 

1. The practical relationship between the three measures of central tendency is written 

as 

A. 3 median= 2 mean – mode  B. 3 median = mode + 2mean 

C. 2 median = mode + 3mean  D. 3 mode = 2 median + mean 

2. The surface area of the biggest sphere that can be cut out from a wooden cube of each 

edge being 14 cm is 

A. 616 cm3   B. 462 cm3  C. 308 cm3  D. 154 cm3 

II. Answer the following questions.       2X1=2 

3. What is the probability of an sure event ? 

4.  Find the number of scores of a distribution in which ∑fx=168 and the average is 12 

III. Answer the following questions.       2X2=4 

5. Calculate the mode of following scores. 

C.I 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 

f 3 10 14 8 5 

6. Find the probability of getting perfect square number on the top face when an 

unbiased die is rolled once. 

IV. Answer the following questions.       1X3=3 

7. Bellow table shows the marks obtained by 50 students in maths exam. Draw a ‘less 

than type Ogiveʼ for the data. 

Marks No. of students 

Less than 10 02 

Less than 20 08 

Less than 40 21 

Less than 60 39 

Less than 80 47 

Less than 100 50 

 

IV. Answer the following question.       1X4=4 

8. A hemispherical bowl of Internal diameter 36 cm fully contains liquid. This liquid is 

transferred into 72 cylindrical bottles of diameter 6 cm. Find the height of each bottle if 



 

 

10% liquid is wasted in the transfer. Also find the height of each bottles if 20% liquid 

wasted in the transfer. 

IV. Answer the following question.       1X5=5 

9. A container opened from the top is in the form of a frustum of a cone of height 21 cm 

with radii of the lower and upper ends being 10cm and 20cm respectively. Find the cost 

of the oil which can completely fill the container at the rate of Rs. 30 per litre. Also find, 

in how many bottles the oil can be filled with each bottle being the capacity of 77cm3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

gÀÆ. ªÀiË. -4 ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ 

I) F PÉ¼ÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ MAzÀ£ÀÄß Dj¹ CzÀgÀ PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆA¢UÉ  

§gÉ¬Äj.            1x2=2 

1. ಕ ೀೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತಿ್ತಗಳ ಮೂರು ಅಳ ತ ಗಳ ನಡುವಿನ ಸೇಂಬೇಂಧ 
A. 3 ಮಧ್ಯೇಂಕ = 2 ಸರ್ಸರಿ – ಬಹುಲಕ  B. 3 ಮಧ್ಯೇಂಕ = ಬಹುಲಕ+ 2 ಸರ್ಸರಿ 

C. 2 ಮಧ್ಯೇಂಕ = ಬಹುಲಕ+ 3 ಸರ್ಸರಿ  D. 3 ಬಹುಲಕ= 2 ಮಧ್ಯೇಂಕ + ಸರ್ಸರಿ 

2.  ಪ್ರತ್ತ ಅೇಂಚು 14 cm ಇರುವ ವರ್್ಾಕ್ರದ ಮರದ ಘನ್ಕೃತ್ತಯೇಂದ ಕ ೂರ ಯಬಹುದ್ದ ಅತ್ತೀ 
ದ ೂಡಡ ರ್ ೂೀಳದ ಮೀಲ್ ೈ ವಿಸ್ಿೀರ್ಾ 
A. 616 cm3   B. 462 cm3  C. 308 cm3  D. 154 cm3 
II. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.        2X1=2 

3. ಒೇಂದು ಖಚಿತ ಘಟನ ಯ ಸೇಂಭವನೀಯತ  ಎಷ್ುು ? 
4.  ∑fx=168  ಮತುಿ ಸರ್ಸರಿ 12 ಆಗಿರುವ ಒೇಂದು ವಿತರಣ ಯಲ್ಲನಿ ಒಟುು ಪ್್ರಪ್್ಿೇಂಕಗಳ ಸೇಂಖ್ ಯ 
ಕೇಂಡುಹಿಡಿಯರಿ. 
III. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.        2X2=4 

5. ಈ ದತ್ಿೇಂಶಗಳ ಬಹುಲಕ ಕೇಂಡುಹಿಡಿಯರಿ.. 
C.I 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 

f 3 10 14 8 5 

6. ಒೇಂದು ಕುೇಂದ್ಲಿದ ದ್ಳವನುು ಒೇಂದು ಬ್ರಿ ಉರುಳಿಸ್ದ್ಗ, ಮೀಲುುಖದಲಿ್ಲ ಪ್ೂರ್ಾ ವಗಾ ಸೇಂಖ್ ಯ 
ಪ್ಡ ಯುವ ಸೇಂಭವನೀಯತ  ಕೇಂಡುಹಿಡಿಯರಿ. 
IV. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.        1X3=3 

7. ಕ ಳಗಿನ ಕ ೂೀಷ್ುಕದಲ್ಲ ಿಒೇಂದು ಶ್ಲ್ ಯ 50 ವಿದ್ಯರ್ಥಾಗಳು ಗಣಿತ ಪ್ರಿೀಕ್ಷ ಯಲಿ್ಲ ಗಳಿಸ್ದ ಅೇಂಕಗಳನುು 
ನೀಡಿದ . ಈ ದತ್ಿೇಂಶಗಳಿರ್  ʼಕಡಿಮ ವಿಧ್ನದ ಓಜೀವ್̓ ರಚಿಸ್. 

ಅೇಂಕಗಳು ವಿದ್ಯರ್ಥಾಗಳ ಸೇಂಖ್ ಯ 
10 ಕ್ಕೇಂತ ಕಡಿಮ 02 

20 ಕ್ಕೇಂತ ಕಡಿಮ 08 

40 ಕ್ಕೇಂತ ಕಡಿಮ 21 

60 ಕ್ಕೇಂತ ಕಡಿಮ 39 

80 ಕ್ಕೇಂತ ಕಡಿಮ 47 

100 ಕ್ಕೇಂತ ಕಡಿಮ 50 

 



 

 

IV. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.        1X4=4 

8. ಒಳವ್್ಯಸ 36 ಸ ೇಂ.ಮೀ ಇರುವ ಒೇಂದು ಅಧಾರ್ ೂೀಳ್ಕ್ರ ಬಟುಲ್ಲನ ತುೇಂಬ ಒೇಂದು ದರವವಿದ . ಅದನುು 
ವ್್ಯಸ 6 ಸ ೇಂ.ಮೀ ಇರುವ 72 ಸರ್ಣ ಸ್ಲ್ಲೇಂಡರಿನ್ಕ್ರದ ಬ್ಟಲ್ಲಗಳಿರ್  ವರ್್ಾಯಸಬ ೀಕ್ದ . ಈ 
ವರ್್ಾವಣ ಯಲ್ಲ ಿ10% ದರವವು ವಯರ್ಾವ್್ದರ  / ಹ ೂರಚಲಿ್ಲದರ  ಪ್ರತ್ತೀ ಬ್ಟಲ್ಲನ ಎತಿರ ಲ್ ಕ್ಕಚ್ರ ಮ್ಡಿ. 
IV. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ೆೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.        1X5=5 

9. ಮೀಲ್್ಾಗದಲಿ್ಲ ತ ರ ದ್ರುವ ಒೇಂದು ಪ್್ತ ರಯು ಶೇಂಕುವಿನ ಭಿನುಕದ ಆಕ್ರದಲಿ್ಲದ . ಬಿನುಕದ ಎತಿರ 21 
ಸ ೇಂ.ಮೀ ಆಗಿದುು ಅದರ ಕ ಳ ಮತುಿ ಮೀಲ್್ಾಗದ ಪ್್ದಗಳ ತ್ತಜ್ಯಗಳು ಕರಮವ್್ಗಿ 10 ಸ ೇಂ.ಮೀ ಮತುಿ 20 
ಸ ೇಂ.ಮೀ  ಇವ್ . ಈ ಪ್್ತ ರಯನುು ಎಣ ಣಯೇಂದ ಸೇಂಪ್ೂರ್ಾವ್್ಗಿ ತುೇಂಬಿಸಲು, ಪ್ರತ್ತೀ ಲ್ಲೀಟರ್ ರ್  ರೂ 30 
ರೇಂತ  ಬ ೀಕ್ದ ಹರ್ ಎಷ್ುು ಕೇಂಡುಹಿಡಿಯರಿ. ಹ್ರ್ ಯೀ ಪ್ರತ್ತೀ ಬ್ಟಲ್ಲಯ ಸ್ಮರ್ಯಾ 77ಸ ೇಂ.ಮೀ3  ಇರುವ 
ಎಷ್ುು ಬ್ಟಲ್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಎಣ ಣಯನುು ತುೇಂಬಬಹುದು ಲ್ ಕ್ಕಸ್. 


