2.5 Hvordan sammenligner vi boksplot?
2.51 Opgave
Diagrammet viser h€jdefordelingen
for en plante p• to marker A og B.
Sammenlign h€jderne p• A og B.

A
B

Svar
Sammenlign st€rrelser
Alle dele af diagrammet bortset fra h€jre endepunkt ligger l‚ngere mod h€jre p• B,
s• h€jderne er alts• overvejende st€rre p• B selv om den st€rste h€jde er p• A.
Sammenlign spredning
begrundelse
B•de hele diagrammet og kassen er bredere p• A's diagram end p• B's,
s• h€jderne fra A er mere spredt end h€jderne fra B.
resultat
2.52 Opgave
Diagrammet viser fordelingen af tider
for to l€bere A og B.
Sammenlign tiderne for A og B.

cm
begrundelse
resultat

A
B

Svar
Sammenlign st€rrelser
Venstre endepunkt for B-diagrammet ligger til h€jre for h€jre endepunkt for
begrundelse
A-diagrammet,
resultat
s• B’s mindste tid er st€rre end A’s st€rste tid.
Sammenlign spredning
A-kassen er meget l‚ngere end B-kassen,
s• midterste halvdel af tiderne er meget mere spredt for A end for B.
Hele diagrammet har ca. samme l‚ngde for A og B,
s• forskellen p• st€rste og mindste tid er ca. den samme for A og B.

minutter

begrundelse
resultat
begrundelse
resultat

2012
2.53 Opgave
Diagrammet viser hvordan priserne p• en vare
2013
er fordelt i 2012 og i 2013.
(a) Sammenlign priserne i 2012 og 2013.
(b) I 2012 betalte en person 53,50 kr. for varen.
Hvordan ligger denne pris i forhold til alle 2012-priserne for varen?
(c) En person betalte et bel€b i den laveste halvdel af den h€jeste halvdel af 2012-priserne.
Hvad fort‚ller dette om st€rrelsen af bel€bet.

kr .

Svar pÄ (a)
Sammenlign st€rrelser
Hele 2013-diagrammet ligger til h€jre for venstre halvdel af
begrundelse
2012-diagrammet,
resultat
s• alle 2013-priserne er over laveste halvdel af 2012-priserne.
begrundelse
Hele 2012-diagrammet ligger til venstre for kassen i 2013-diagrammet,
resultat
s• alle 2012-priserne er lavere end de 75 % h€jeste 2013-priser.
Sammenlign spredning
Hverken for kassen eller hele diagrammet er l‚ngden ‚ndret v‚sentligt fra
begrundelse
2012 til 2013,
s• der er ikke meget forskel p• hvor spredt priserne er i 2012 og 2013.
resultat
Svar pÄ (b)
53,50 ligger p• diagrammets venstre linjestykke,
dvs. 53,50 kr. er i den nederste fjerdedel af 2012-priserne.

begrundelse
resultat

Svar pÄ (c)
N•r et bel€b er i den laveste halvdel af den h€jeste halvdel, er det i h€jre del af kassen,
dvs. mellem 56,00 kr. og 57,00 kr.
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