
NỘI DUNG ÔN TẬP TOÁN 7 TUẦN 22 

I. MỤC TIÊU: 

* Kiến thức cơ bản: Hệ thống lại cho học sinh trình tự phát triển và kĩ năng cần 

thiết cho học sinh về thống kê. Ôn lại các kiến thức trong chương như dấu hiệu, tần 

số, bảng tần số, X , M0. 

* Kỹ năng cơ bản: Luyện các dạng toán về thống kê, rèn kĩ năng trình bày. 

* Thái độ: Vận dụng môn thống kê vào thực tế. 

II. MỘT SỐ CÂU HỎI TRỌNG TÂM: 

1. Để điều tra 1 vấn đề nào đó em phải làm những công việc gì ? 

2. Làm thế nào để đánh giá được những dấu hiệu đó?. 

3. Để có một hình ảnh cụ thể về dấu hiệu, em cần làm gì? 

4. Tần số của một giá trị là gì, có nhận xét gì về tổng các tần số; bảng tần số được 

lập như thế nào? 

5. Để tính số X  ta làm ntn ? 

6. Mốt của dấu hiệu là gì ? Kí hiệu? 

7. Người ta dùng biểu đồ làm gì ? 

8. Thống kê có ý nghĩa gì trong đời sống ? 

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG: 

Bài 1.  

Biểu đồ về số vụ tai nạn giao thông của năm 2014-2015 trong cả nước 

 

 a) Năm 2015,số người chết do tai nạn giao thông là bao nhiêu?  

 b) Số vụ tai nạn giao thông năm 2015 giảm bao nhiêu so với năm 2014? 

 a) Số người bị thương do tai nạn giao thông năm 2015 tăng (hay giảm) bao 

nhiêu so với năm 2014?  

 b) Tính tổng số người chết do tai nạn giao thông trong hai năm 2014 và 2015. 

 

22827

8727

21069

25669

9091

24863

Số vụ tai nạn Số người chết Số người bị thương

Năm 2015 Năm 2014



 

Bài 2: Hãy quan sát biểu đồ sau (đơn vị của các cột là triệu người) và trả lời các 

câu hỏi sau: 

 a) Năm 2000, dân số nước ta là bao nhiêu? 

b) Từ năm 2000 đến năm 2016, dân số nước ta tăng thêm bao nhiêu?  

 

Dân số Việt Nam qua tổng điều tra trong thế kỷ XXI. 

Bài 3: Kết quả chất lượng học tập của lớp 6A (có 28 học sinh) được biểu hiện bởi 

biểu đồ sau: 

 

a) Cuối kỳ I, số học sinh khá nhiều hơn học sinh trung bình bao nhiêu em? 

b) Có bao nhiêu học sinh yếu ở thời điểm giữa kì I? Lớp 6A có tiến bộ không? 

Vì sao? 
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Giỏi Khá Trung bình Yếu

Giữa HK1

Cuối HK1



Bài 4: Điều tra về điểm kiểm tra 15 phút môn Toán của học sinh lớp 7A ta có bảng 

số liệu sau: 

10 9 8 10 6 4 3 5 7 4 

9 6 5 4 3 7 5 8 9 7 

8 7 8 7 7 5 4 3 5 10 

6 5 7 8 8 4 8 6 8 9 

 a) Dấu hiệu ở đây là gì?Lớp 7A có bao nhiêu học sinh? 

 b) Lập bảng tần số. 

 c) Tìm số trung bình cộng (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) và tìm mốt 

của dấu hiệu. 

 d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. 

 e) Nêu nhận xét (Điểm cao nhất, điểm thấp nhất, điểm có nhiều học sinh đạt 

được nhất, số học sinh đạt 5 điểm trở lên chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm?) 

Bài 5: Điểm kiểm tra 15 phút môn Anh của học sinh lớp 7B được ghi trong bảng 

sau:  

7 4 5 8 9 8 5 7 

4 6 9 6 4 9 10 8 

7 8 6 9 8 10 9 8 

10 8 7 8 7 9 8 7 

  a) Dấu hiệu ở đây là gì? Lớp 7B có bao nhiêu học sinh? 

b) Lập bảng “tần số”. 

c) Tính số trung bình cộng (làm tròn đến số thập phân thứ nhất) và tìm mốt 

của dấu hiệu. 

d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. 

e) Nêu nhận xét (Điểm cao nhất, điểm thấp nhất, điểm có nhiều học sinh đạt 

được nhất, số học sinh đạt 5 điểm trở lên chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm?) 

Bài 6: Thời gian (phút) giải một bài toán của học sinh lớp 7B được ghi trong bảng 

sau:  

10 12 11 8 9 11 10 11 

9 13 9 13 13 9 9 10 

12 10 13 9 8 10 9 8 

10 8 10 10 10 9 10 9 

 a)Dấu hiệu ở đây là gì? Lớp 7B có bao nhiêu học sinh? 

 b) Lập bảng “tần số”. 



 c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. 

 d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.  

e) Nêu nhận xét (thời gian làm bài nhanh nhất, thời gian làm bài chậm nhất, đa số 

học sinh làm bài trong khoảng thời gian nào và chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm?) 

Bài 7: Điểm kiểm tra môn Toán học kì I của 20 học sinh trong lớp 7A được cho 

trong bảng sau: 

 

8 7 5 8 8 

5 8 7 8 7 

4 7 10 3 6 

6 9 5 5 6 

 

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?  

b) Lập bảng “tần số” và tìm mốt của dấu hiệu?  

c) Tính số trung bình cộng?  

d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.  

e) Rút ra nhận xét (điểm cao nhất, thấp nhất, học sinh đạt điểm giỏi chiếm bao 

nhiêu phần trăm?). 

Bài 8: Cho bảng tần số sau: 

Giá trị (x) 2 3 4 5 6 7 8 a 
 

Tần số (n) 3 4 5 8 7 2 9 2 N = 40 

Tìm a biết số trung bình cộng là 5,65. 

 

 

 

 

 


