
SSeeccttiioonn  77--11::  TThhee  NNoorrmmaall  DDiissttrriibbuuttiioonn  

LLeeaarrnniinngg  OObbjjeeccttiivveess  

UUnnddeerrssttaanndd  hhooww  aa  ddeennssiittyy  ccuurrvvee  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  aapppprrooxxiimmaattee  tthhee  ddaattaa  iinn  aa  hhiissttooggrraamm  

UUnnddeerrssttaanndd  hhooww  ttoo  vviissuuaallllyy  iiddeennttiiffyy  tthhee  mmeeaann  aanndd  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  ooff  aa  nnoorrmmaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  

BBee  aabbllee  ttoo  ttiiee  tthhee  ccoonncceeppttss  ooff  ppeerrcceennttaaggeess  iinn  tthhee  6688--9955--9999..77  eemmppiirriiccaall  rruullee  ttoo  nnoorrmmaall  ddiissttrriibbuuttiioonnss  

IInn  pprreevviioouuss  cchhaapptteerrss  wwee  hhaavvee  sseeeenn  hhooww  ddaattaa  ccaann  bbee  rreepprreesseenntteedd  bbyy  hhiissttooggrraammss..  AA  ddeennssiittyy  ccuurrvvee  iiss  aa  ccuurrvvee  tthhaatt  

ggiivveess  aann  aapppprrooxxiimmaattee  ddeessccrriippttiioonn  ooff  aa  ddiissttrriibbuuttiioonn..  TThhee  ccuurrvvee  iiss  ssmmooootthh,,  ssoo  aannyy  ssmmaallll  iirrrreegguullaarriittiieess  iinn  tthhee  ddaattaa  

aarree  iiggnnoorreedd..  AA  ddeennssiittyy  ccuurrvvee  ffoorr  aa  ppaarrttiiccuullaarr  hhiissttooggrraamm  iiss  sshhoowwnn  bbeellooww..  PPeerrhhaappss  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  tthhoouugghhtt  ttoo  

rreemmeemmbbeerr  aabboouutt  aa  ddeennssiittyy  ccuurrvvee  iiss  tthhaatt  iitt  rreepprreesseennttss  110000%%  ooff  tthhee  ddaattaa..  IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  tthhee  aarreeaa  uunnddeerr  aannyy  ddeennssiittyy  

ccuurrvvee  iiss  eeqquuaall  ttoo  11..  TThhiiss  iiss  iimmppoorrttaanntt  bbeeccaauussee  iitt  aalllloowwss  uuss  ttoo  aasskk  pprroobbaabbiilliittyy  qquueessttiioonnss  aabboouutt  aa  ppooppuullaattiioonn..  FFoorr  

eexxaammppllee,,  wwee  mmiigghhtt  aasskk  hhooww  lliikkeellyy  iiss  iitt  tthhaatt  aa  tteeeennaaggeerr  hhaass  aa  sshhooee  ssiizzee  ooff  88  oorr  llaarrggeerr..  

  

  

IInn  oouurr  cchhaapptteerr,,  wwee  wwiillll  ffooccuuss  oonn  aa  ssppeecciiaall  ddeennssiittyy  ccuurrvvee  ccaalllleedd  tthhee  nnoorrmmaall  ccuurrvvee..  HHaavvee  yyoouu  eevveerr  wwoonnddeerreedd  iiff  yyoouu  

aarree  ''nnoorrmmaall''??  YYoouu  pprroobbaabbllyy  aarree  nnoorrmmaall  iinn  mmoosstt  wwaayyss,,  bbuutt  tthheerree  mmaayy  bbee  ssoommee  tthhiinnggss  aabboouutt  yyoouu  tthhaatt  mmiigghhtt  nnoott  bbee  

ccoonnssiiddeerreedd  nnoorrmmaall  bbyy  tthhee  mmaatthheemmaattiiccaall  ddeeffiinniittiioonn..  IIff  yyoouu  aarree  oonn  tthhee  hhiigghh  sscchhooooll  bbaasseebbaallll  tteeaamm,,  ddoo  yyoouu  tthhrrooww  tthhee  

bbaasseebbaallll  aatt  aa  ''nnoorrmmaall''  ssppeeeedd??  IIss  yyoouurr  hhaaiirr  aa  ''nnoorrmmaall''  lleennggtthh??  DDoo  yyoouu  ddrriivvee  aatt  aa  ''nnoorrmmaall''  ssppeeeedd  oonn  tthhee  ffrreeeewwaayy??  

OOuurr  ggooaall  tthhiiss  cchhaapptteerr  iiss  ttoo  ggaaiinn  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  wwhhaatt  ''nnoorrmmaall''  rreeaallllyy  iiss  aanndd  hhooww  ttoo  pprrooppeerrllyy  ccaallccuullaattee  wwiitthhiinn  

tthhee  NNoorrmmaall  DDiissttrriibbuuttiioonn..  WWee  hhaavvee  sseeeenn  sskkeewweedd  ddiissttrriibbuuttiioonnss  bbeeffoorree..  TThhee  ddeennssiittyy  ccuurrvveess  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffiigguurree  

sshhooww  oonnee  ddeennssiittyy  ccuurrvvee  tthhaatt  iiss  sskkeewweedd  lleefftt  aanndd  oonnee  tthhaatt  iiss  sskkeewweedd  rriigghhtt..  

  

  

  

AA  nnoorrmmaall  ccuurrvvee  iiss  nneeiitthheerr  sskkeewweedd  lleefftt  nnoorr  rriigghhtt  aanndd  iiss  oofftteenn  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  ''tthhee  bbeellll  ccuurrvvee''  bbeeccaauussee  ooff  iittss  sshhaappee..  IItt  

iiss  ssyymmmmeettrriiccaall..  IInn  aaddddiittiioonn,,  aass  yyoouu  ggeett  cclloosseerr  aanndd  cclloosseerr  ttoo  tthhee  mmiiddddllee  ooff  tthhee  ccuurrvvee,,  tthheerree  iiss  aa  hhiigghheerr  ffrreeqquueennccyy  

ooff  rreessuullttss..  TThhee  mmeeaann  ((aalloonngg  wwiitthh  tthhee  mmeeddiiaann  aanndd  mmooddee))  aallwwaayyss  llaannddss  aatt  tthhee  cceenntteerr  ooff  aa  nnoorrmmaall  ddiissttrriibbuuttiioonn..  

WWhheenn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  tthhee  mmeeaann  iinn  pprreevviioouuss  cchhaapptteerrss,,  wwee  hhaavvee  uusseedd  tthhee  ssyymmbbooll    bbeeccaauussee  tthhee  ddaattaa  ccaammee  ffrroomm  aa  

ssaammppllee..  NNoorrmmaall  ddiissttrriibbuuttiioonnss  ddeeaall  wwiitthh  aann  eennttiirree  ppooppuullaattiioonn  iinnsstteeaadd  ooff  jjuusstt  aa  ssaammppllee  aanndd  wwee  wwiillll  uussee  tthhee  ssyymmbbooll    

((GGrreeeekk  lleetttteerr  mmuu))  ttoo  mmaarrkk  tthhee  mmeeaann  ooff  aa  nnoorrmmaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  ffoorr  aann  eennttiirree  ppooppuullaattiioonn..  TThhee  mmeeaann  iiss  oonnee  ooff  ttwwoo  

kkeeyy  vvaalluueess  nneeeeddeedd  ttoo  mmaakkee  aa  pprrooppeerr  sskkeettcchh  aanndd  aannaallyyssiiss  ooff  aa  nnoorrmmaall  ddiissttrriibbuuttiioonn..  TThhee  ccuurrvvee  sshhoowwnn  bbeellooww  

rreepprreesseennttss  aa  nnoorrmmaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  iiss  aa  ggoooodd  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  wwhhaatt  aa  nnoorrmmaall  ccuurrvvee  llooookkss  lliikkee..  

  



  

  

NNoottee  tthhaatt  tthhee  aammoouunntt  ooff  ddaattaa  ttoo  tthhee  rriigghhtt  ooff  tthhee  mmeeaann  iiss  tthhee  ssaammee  aass  tthhee  aammoouunntt  ooff  ddaattaa  ttoo  tthhee  lleefftt  ooff  tthhee  mmeeaann..  

TThhiinnkkiinngg  aabboouutt  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  tthhee  mmeeddiiaann,,  tthhiiss  ssuuggggeessttss  tthhaatt  tthhee  mmeeaann  aanndd  mmeeddiiaann  aarree  llooccaatteedd  aatt  tthhee  ssaammee  

ppooiinntt..  TThhee  ootthheerr  kkeeyy  ccoommppoonneenntt  uusseedd  ttoo  ccoonnssttrruucctt  aanndd  aannaallyyzzee  aa  nnoorrmmaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  iiss  tthhee  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn..  

TThhee  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  iiss  aa  mmeeaassuurree  ooff  sspprreeaadd  aanndd  ccaann  bbee  lloooosseellyy  tthhoouugghhtt  ooff  aass  aa  ''ttyyppiiccaall''  ddiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  

mmeeaann..  YYoouu  mmaayy  hhaavvee  ccaallccuullaatteedd  tthhee  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  bbeeffoorree  ffoorr  ddaattaa  sseettss  eeiitthheerr  bbyy  hhaanndd  oorr  bbyy  uussiinngg  yyoouurr  

ccaallccuullaattoorr  aanndd  llooookkeedd  ffoorr  tthhee  SSxx  iinn  tthhee  ssttaattiissttiiccaall  ccaallccuullaattiioonnss  ssuummmmaarryy  ssccrreeeenn..  TThhee  ssyymmbbooll  SSxx  iiss  uusseedd  ffoorr  tthhee  

ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  wwhheenneevveerr  ddaattaa  iiss  ccoolllleecctteedd  tthhrroouugghh  tthhee  uussee  ooff  aa  ssaammppllee  ffrroomm  aa  ppooppuullaattiioonn..  WWhheenn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  

tthhee  nnoorrmmaall  ddiissttrriibbuuttiioonn,,  wwee  wwiillll  uussee  tthhee  ssyymmbbooll    ((GGrreeeekk  lleetttteerr  ssiiggmmaa))  ttoo  rreepprreesseenntt  tthhee  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn..  TThhee    

ssyymmbbooll  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  ooff  tthhee  eennttiirree  ppooppuullaattiioonn  iiss  kknnoowwnn..  VViissuuaallllyy,,  tthhee  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  

ccaann  bbee  sseeeenn  aass  tthhee  ddiissttaannccee  ffrroomm  tthhee  mmeeaann  ttoo  aann  iinnfflleeccttiioonn  ppooiinntt..  AAnn  iinnfflleeccttiioonn  ppooiinntt  iiss  llooccaatteedd  oonn  aa  ccuurrvvee  aatt  tthhee  

ppooiinntt  wwhheerree  tthhee  ccuurrvvee  cchhaannggeess  ffrroomm  ccoonnccaavvee  uupp  ((bbeenntt  uupp))  ttoo  ccoonnccaavvee  ddoowwnn  ((bbeenntt  ddoowwnn))  oorr  vviiccee  vveerrssaa..  OOnn  tthhee  

nnoorrmmaall  ccuurrvvee  iinn  FFiigguurree  77..11,,  tthhee  mmeeaann  iiss  2233  aanndd  tthhee  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  iiss  33..  

  

  

TThhee  EEmmppiirriiccaall  RRuullee  ((6688--9955--9999..77  RRuullee))  

  

IItt  iiss  nnooww  ttiimmee  ttoo  mmaakkee  uussee  ooff  tthhee  ssoommee  ooff  tthhee  ssppeecciiaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  nnoorrmmaall  ccuurrvvee..  AAss  mmeennttiioonneedd  eeaarrlliieerr,,  

110000%%  ooff  aallll  rreessuullttss  ffaallll  ssoommeewwhheerree  uunnddeerr  tthhee  nnoorrmmaall  ccuurrvvee..  IItt  ttuurrnnss  oouutt  tthhaatt  aapppprrooxxiimmaatteellyy  6688%%  ooff  aallll  rreessuullttss  aarree  

wwiitthhiinn  oonnee  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  ooff  tthhee  mmeeaann,,  9955%%  ooff  aallll  rreessuullttss  aarree  wwiitthhiinn  22  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonnss  ooff  tthhee  mmeeaann,,  aanndd  

9999..77%%  ooff  aallll  rreessuullttss  llaanndd  wwiitthhiinn  tthhrreeee  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonnss  ooff  tthhee  mmeeaann..  TThheessee  ppeerrcceennttaaggeess  aarree  iilllluussttrraatteedd  iinn  tthhee  

ggrraapphhiicc  bbeellooww..  

  



  

  

TThhee  nnuummbbeerrss  oonn  tthhee  bboottttoomm  rreepprreesseenntt  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  mmeeaann..  FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee    

mmaarrkkss  tthhee  ppooiinntt  oonnee  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  bbeellooww  tthhee  mmeeaann..  SSoommee  ssiimmppllee  aaddddiittiioonn  aanndd  ssuubbttrraaccttiioonn  aalllloowwss  uuss  ttoo  bbee  

vveerryy  ssppeecciiffiicc  iinn  tthhee  ppeerrcceennttss  ooff  tthhee  ddaattaa  tthhaatt  llaanndd  iinn  tthhee  sseeccttiioonnss  ooff  tthhee  nnoorrmmaall  ccuurrvvee  aass  sshhoowwnn  bbeellooww..  

  

CCaann  yyoouu  sseeee  tthhee  6688--9955--9999..77  rruullee  hheerree??  

  

  

EExxaammppllee  11  

SSuuppppoossee  tthhee  mmaatthheemmaattiiccss  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  SSAATT  eexxaamm  iiss  nnoorrmmaallllyy  ddiissttrriibbuutteedd  wwiitthh  aa  mmeeaann  ooff  550000  aanndd  aa  ssttaannddaarrdd  

ddeevviiaattiioonn  ooff  110000..  

aa))  SSkkeettcchh  aa  nnoorrmmaall  ccuurrvvee  ffoorr  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn  mmaarrkkiinngg  tthhee  mmeeaann  aanndd  tthhee  vvaalluueess  11,,  22,,  aanndd  33  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonnss  

aabboovvee  aanndd  bbeellooww  tthhee  mmeeaann..  

bb))  UUssiinngg  tthhee  6688--9955--9999..77  rruullee,,  aapppprrooxxiimmaatteellyy  wwhhaatt  ppeerrcceenntt  ooff  ssttuuddeennttss  ssccoorreedd  aatt  lleeaasstt  660000  oonn  tthhiiss  tteesstt??  

cc))  BBeettwweeeenn  aapppprrooxxiimmaatteellyy  wwhhiicchh  ttwwoo  ssccoorreess  ddiidd  tthhee  mmiiddddllee  9955%%  ooff  ssttuuddeennttss  ssccoorree??  

dd))  SSuuppppoossee  tthhaatt  44660000  ssttuuddeennttss  ttaakkee  tthhee  eexxaamm  tthhiiss  mmoonntthh..  HHooww  mmaannyy  ooff  tthhoossee  ssttuuddeennttss  sshhoouulldd  wwee  eexxppeecctt  ttoo  

oobbttaaiinn  aa  ssccoorree  ooff  aatt  lleeaasstt  770000??  

  

  

  

  

  

  

  

  



EExxaammppllee  22  

TThhee  nnoorrmmaall  ccuurrvvee  bbeellooww  rreepprreesseennttss  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  rraacceess  tthhaatt  aa  ttyyppiiccaall  rraacceehhoorrssee  wwiillll  rruunn  iinn  oonnee  ccaalleennddaarr  yyeeaarr..  

  

  

  

aa))  AApppprrooxxiimmaatteellyy  wwhhaatt  ppeerrcceenntt  ooff  rraacceehhoorrsseess  wwiillll  rruunn  bbeettwweeeenn  55  aanndd  1111  rraacceess  dduurriinngg  aa  ccaalleennddaarr  yyeeaarr??  

bb))  WWhhaatt  aarree  tthhee  vvaalluueess  ooff  tthhee  mmeeaann  aanndd  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  ffoorr  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  sshhoowwnn??  

SSoolluuttiioonn  

  

WWhhaatt  iiss  NNoorrmmaall??  

LLeett''ss  nnooww  ggoo  bbaacckk  aanndd  ttrryy  ttoo  tthhiinnkk  aabboouutt  oouurr  oorriiggiinnaall  qquueessttiioonn  ""WWhhaatt  iiss  nnoorrmmaall??""  IInn  mmaatthheemmaattiiccss,,  tthhee  mmiiddddllee  

9955%%  iiss  oofftteenn  ((bbuutt  nnoott  aallwwaayyss))  ccoonnssiiddeerreedd  oouurr  ''nnoorrmmaall''  ggrroouupp..  FFoorr  eexxaammppllee,,  ssuuppppoossee  tthhee  AACCTT  eexxaamm  iiss  nnoorrmmaallllyy  

ddiissttrriibbuutteedd  wwiitthh  aa  mmeeaann  ooff  1188  aanndd  aa  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  ooff  66..  OOuurr  ''nnoorrmmaall''  ggrroouupp  wwoouulldd  bbee  ccoommpprriisseedd  ooff  tthhoossee  

ssttuuddeennttss  wwhhoo  ssccoorreedd  aannyywwhheerree  wwiitthhiinn  ttwwoo  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonnss  ooff  tthhee  mmeeaann  oorr  ffrroomm  66  ttoo  3300  oonn  tthhee  eexxaamm..  AA  

ssttuuddeenntt  wwhhoo  ssccoorreedd  3311  oorr  hhiigghheerr  oonn  tthhee  eexxaamm  wwoouulldd  hhaavvee  aacchhiieevveedd  aann  eexxcceeppttiioonnaall  ssccoorree..  WWee  mmiigghhtt  ssaayy  tthhaatt  tthhiiss  

ssttuuddeenntt  wwaass  nnoott  nnoorrmmaall  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  tthheeiirr  AACCTT  ssccoorree..  

NNoorrmmaall  ddiissttrriibbuuttiioonnss  aarree  nnoott  aass  ccoommmmoonn  aass  yyoouu  mmiigghhtt  tthhiinnkk..  WWhhaatt  iiff  wwee  mmeeaassuurreedd  tthhee  lleennggtthhss  ooff  sshhooeess  ooff  

tteeeennaaggeerrss??  MMaannyy  ssttuuddeennttss  tthhiinnkk  tthhaatt  tthhiiss  wwoouulldd  bbee  nnoorrmmaall  wwhheenn  iinn  ffaacctt,,  tthheerree  aarree  aa  ccoouuppllee  ooff  ccoonnttrriibbuuttiinngg  

ffaaccttoorrss  tthhaatt  mmiigghhtt  ttiipp  uuss  ooffff  tthhaatt  tthhee  ssiittuuaattiioonn  mmaayy  nnoott  bbee  nnoorrmmaall..  FFiirrsstt  ooff  aallll,,  tteeeennaaggeerrss  eennccoommppaassss  aa  llaarrggee  

ppooppuullaattiioonn..  MMoosstt  ooff  tthhoossee  wwhhoo  aarree  iinn  tthheeiirr  uuppppeerr  tteeeenn  yyeeaarrss  hhaavvee  ffiinniisshheedd  ggrroowwiinngg  iinnttoo  tthheeiirr  aadduulltt  sshhooee  ssiizzee  

lleennggtthh  wwhheerreeaass  mmaannyy  ooff  tthhee  yyoouunnggeerr  tteeeennss  aarree  ssttiillll  ggrroowwiinngg..  TThhiiss  wwoouulldd  tteenndd  ttoo  ggiivvee  uuss  aa  sslliigghhttllyy  llaarrggeerr  

ppeerrcceennttaaggee  ooff  ssmmaalllleerr  sshhooee  lleennggtthhss  tthhaann  wwee  mmiigghhtt  eexxppeecctt  ffrroomm  aa  nnoorrmmaall  ddiissttrriibbuuttiioonn..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tteeeennaaggeerrss  

iinncclluuddee  mmaalleess  aanndd  ffeemmaalleess..  TThhiiss  mmaayy  lleeaadd  ttoo  uuss  sseeeeiinngg  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhhiicchh  mmiigghhtt  bbee  bbii--mmooddaall..  WWee  mmiigghhtt  eexxppeecctt  ttoo  

sseeee  aa  ppeeaakk  aatt  tthhee  mmoosstt  ccoommmmoonn  mmaallee  lleennggtthhss  aanndd  aatt  tthhee  mmoosstt  ccoommmmoonn  ffeemmaallee  lleennggtthhss..  

  

EExxaammppllee  33  

WWhhiicchh  ssiittuuaattiioonn  bbeellooww  iiss  mmoosstt  lliikkeellyy  ttoo  pprroodduuccee  aa  nnoorrmmaall  ddiissttrriibbuuttiioonn??  

aa))  TThhee  hheeiigghhttss  ooff  aallll  aadduullttss..  

bb))  TThhee  wwiinnggssppaannss  ooff  tthhrreeee  yyeeaarr--oolldd  AAmmeerriiccaann  eeaagglleess..  

cc))  TThhee  nnuummbbeerr  ooff  tteeeetthh  tthhaatt  AAmmeerriiccaannss  aadduullttss  hhaavvee..  

SSoolluuttiioonn  

  

  

  

  

  



PPrroobblleemm  SSeett  77..11  

EExxeerrcciisseess  

11))  CCoonnssiiddeerr  tthhee  hhiissttooggrraamm  sshhoowwnn  bbeellooww..  

  

  

aa))  MMaakkee  aa  sskkeettcchh  ooff  tthhee  hhiissttooggrraamm  aanndd  oovveerrllaayy  aa  sskkeettcchh  ooff  aa  ddeennssiittyy  ccuurrvvee  ffoorr  tthhee  hhiissttooggrraamm..  

bb))  WWhhaatt  iiss  tthhee  aarreeaa  uunnddeerr  yyoouurr  ddeennssiittyy  ccuurrvvee??  

cc))  WWhhaatt  iiss  tthhee  sshhaappee  ooff  tthhee  ddeennssiittyy  ccuurrvvee??  

  

22))  AA  rrooaaddssiiddee  bbaaiitt  ssaalleessmmaann  ddiiggss  uupp  wwoorrmmss  ttoo  sseellll  ttoo  ffiisshheerrmmeenn..  IItt  ttuurrnnss  oouutt  tthhaatt  tthhee  wwoorrmmss  hhaavvee  aa  mmeeaann  lleennggtthh  

ooff    ==  111122  mmmm  aanndd  aa  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  ooff    ==  1122  mmmm..  

aa))  DDrraaww  aanndd  llaabbeell  aa  nnoorrmmaall  ccuurrvvee  ffoorr  tthhiiss  ddiissttrriibbuuttiioonn..  IInncclluuddee  lliinneess  ffoorr  tthhee  mmeeaann  aanndd  ffoorr  11,,  22,,  aanndd  33  ssttaannddaarrdd  

ddeevviiaattiioonnss  aabboovvee  aanndd  bbeellooww  tthhee  mmeeaann..  

bb))  WWhhaatt  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  wwoorrmmss  wwiillll  hhaavvee  lleennggtthhss  lloonnggeerr  tthhaann  111122  mmmm??  

cc))  WWhhaatt  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  wwoorrmmss  wwiillll  hhaavvee  lleennggtthhss  bbeettwweeeenn  110000  aanndd  112244  mmmm  lloonngg??  

dd))  WWhhaatt  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  wwoorrmmss  wwiillll  hhaavvee  lleennggtthhss  bbeettwweeeenn  110000  aanndd  111122  mmmm  lloonngg??  

ee))  WWhhaatt  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  wwoorrmmss  aarree  lloonnggeerr  tthhaann  112244  mmmm??  

ff))  WWhhaatt  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  wwoorrmmss  aarree  sshhoorrtteerr  tthhaann  8888  mmmm??  

  

33))  SSkkeettcchh  aa  nnoorrmmaall  ccuurrvvee  wwhhiicchh  hhaass  aa  mmeeaann  ooff  1133  ppoouunnddss  aanndd  aa  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  ooff  33  ppoouunnddss..  IInncclluuddee  lliinneess  ffoorr  

tthhee  mmeeaann  aanndd  ffoorr  11,,  22,,  aanndd  33  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonnss  aabboovvee  aanndd  bbeellooww  tthhee  mmeeaann..  

44))  NNoott  aallll  1122--oouunnccee  ccaannss  ooff  ssooddaa  aarree  tthhee  ssaammee..  IItt  ttuurrnnss  oouutt  tthhaatt  tthhee  aavveerraaggee  1122--oouunnccee  ccaann  ooff  ssooddaa  ddooeess  ccoonnttaaiinn  

ttwweellvvee  oouunncceess  ooff  ssooddaa,,  bbuutt  tthhee  aammoouunntt  ooff  ssooddaa  iiss  nnoorrmmaallllyy  ddiissttrriibbuutteedd  wwiitthh  aa  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  ooff  00..1155  oouunncceess..  

FFiillll  iinn  tthhee  bbllaannkkss  ffoorr  eeaacchh  ssttaatteemmeenntt  bbeellooww..  

aa))  TThhee  mmiiddddllee  6688%%  ooff  aallll  1122--oouunnccee  ssooddaa  ccaannss  ccoonnttaaiinn  bbeettwweeeenn  ________  &&  ________  oouunncceess  ooff  ssooddaa..  

bb))  TThhee  mmiiddddllee  9955%%  ooff  aallll  1122--oouunnccee  ssooddaa  ccaannss  ccoonnttaaiinn  bbeettwweeeenn  ________  &&  ________  oouunncceess  ooff  ssooddaa..  

cc))  TThhee  mmiiddddllee  9999..77%%  ooff  aallll  1122--oouunnccee  ssooddaa  ccaannss  ccoonnttaaiinn  bbeettwweeeenn  ________  &&  ________  oouunncceess  ooff  ssooddaa..  

55))  FFiigguurree  77..22  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppaaggee  sshhoowwss  aann  aapppprrooxxiimmaattee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffiisshh  ccaauugghhtt  bbyy  tthhee  

ccoommppeettiittoorrss  dduurriinngg  aa  oonnee  hhoouurr  ppaann--ffiisshhiinngg  ccoonntteesstt..  GGiivvee  tthhee  aapppprrooxxiimmaattee  vvaalluueess  ooff  tthhee  mmeeaann  aanndd  tthhee  ssttaannddaarrdd  

ddeevviiaattiioonn  ffoorr  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn..  

  

  

  



  

  

66))  SSuuppppoossee  tthhee  wweeiigghhttss  ooff  aadduulltt  mmaalleess  ooff  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ssppeecciieess  ooff  wwhhaallee  aarree  ddiissttrriibbuutteedd  nnoorrmmaallllyy  wwiitthh  aa  mmeeaann  ooff  

1111,,660000  ppoouunnddss  aanndd  aa  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  ooff  664400  ppoouunnddss..  

aa))  DDrraaww  aa  nnoorrmmaall  ccuurrvvee  ffoorr  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn..  UUssee  vveerrttiiccaall  lliinneess  ttoo  mmaarrkk  aanndd  llaabbeell  tthhee  mmeeaann  aanndd  11,,  22,,  aanndd  33  

ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonnss  aabboovvee  aanndd  bbeellooww  tthhee  mmeeaann..  

bb))  WWhhaatt  ppeerrcceenntt  ooff  tthheessee  wwhhaalleess  wweeiigghh  lleessss  tthhaann  1100,,332200  ppoouunnddss??  

cc))  BBeettwweeeenn  wwhhaatt  ttwwoo  wweeiigghhttss  ddoo  tthhee  mmiiddddllee  9999..77%%  ooff  tthheessee  wwhhaalleess  wweeiigghh??  

dd))  WWhhaatt  ppeerrcceenntt  ooff  tthheessee  wwhhaalleess  wweeiigghh  bbeettwweeeenn  1100,,332200  ppoouunnddss  aanndd  1122,,224400  ppoouunnddss??  

  

  

  

77))  WWhhiicchh  ssiittuuaattiioonn  iiss  mmoosstt  lliikkeellyy  ttoo  bbee  nnoorrmmaallllyy  ddiissttrriibbuutteedd??  EExxppllaaiinn  yyoouurr  rreeaassoonniinngg..  

ii))  TThhee  hhaaiirr  lleennggtthhss  ffoorr  aallll  tthhee  SSttaattiissttiiccss  aanndd  PPrroobbaabbiilliittyy  ssttuuddeennttss  wwhhoo  hhaavvee  MMrr..  JJoohhnnssoonn  aass  aa  tteeaacchheerr..  

iiii))  TThhee  pprriicceess  ooff  aallll  nneeww  IIppoodd  TToouucchheess  tthhaatt  aarree  ssoolldd  iinn  MMiinnnneessoottaa  tthhiiss  wweeeekk..  

iiiiii))  TThhee  aavveerraaggee  rruunnnniinngg  ttiimmeess  ffoorr  aallll  44tthh  ggrraaddee  bbooyyss  aatt  AAnnddoovveerr  EElleemmeennttaarryy  iinn  tthhee  5500  yyaarrdd  ddaasshh..  

  

  

  

88))  SSuuppppoossee  aa  ssttaannddaarrdd  iinnccaannddeesscceenntt  lliigghhtt  bbuullbb  wwiillll  rruunn  aann  aavveerraaggee  ooff  440000  hhoouurrss  bbeeffoorree  bbuurrnniinngg  oouutt..  OOff  ccoouurrssee,,  

ssoommee  bbuullbbss  bbuurrnn  oouutt  ssoooonneerr  aanndd  ssoommee  llaasstt  lloonnggeerr..  SSuuppppoossee  tthhaatt  tthhee  aavveerraaggee  lliivveess  ooff  tthheessee  bbuullbbss  iiss  nnoorrmmaallllyy  

ddiissttrriibbuutteedd  wwiitthh  aa  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  ooff  3355  hhoouurrss..  

aa))  SSkkeettcchh  aanndd  llaabbeell  aa  nnoorrmmaall  ccuurrvvee  ttoo  iilllluussttrraattee  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn..  

bb))  WWhhaatt  ppeerrcceenntt  ooff  tthheessee  bbuullbbss  wwiillll  bbuurrnn  oouutt  iinn  440000  hhoouurrss  oorr  lleessss??  

cc))  IIff  yyoouu  aarree  lluucckkyy,,  yyoouurr  bbuullbb  wwiillll  llaasstt  lloonnggeerr  tthhaann  aaddvveerrttiisseedd..  WWhhaatt  ppeerrcceenntt  ooff  bbuullbbss  sshhoouulldd  llaasstt  443355  hhoouurrss  oorr  

mmoorree??  WWhhaatt  ppeerrcceenntt  ooff  bbuullbbss  wwiillll  llaasstt  447700  hhoouurrss  oorr  mmoorree??  

dd))  IIff  yyoouu  hhaadd  55000000  bbuullbbss  tthhaatt  yyoouu  nneeeeddeedd  ffoorr  uussee  iinn  aa  llaarrggee  ooffffiiccee  bbuuiillddiinngg,,  hhooww  mmaannyy  wwoouulldd  yyoouu  eexxppeecctt  ttoo  llaasstt  

aatt  lleeaasstt  336655  hhoouurrss??  

  

  

  

99))  SSuuppppoossee  tthhaatt  tthhee  ttiimmee  tthhaatt  iitt  ttaakkeess  ffoorr  aa  ppooppccoorrnn  kkeerrnneell  ttoo  ppoopp  pprroodduucceess  aa  nnoorrmmaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  wwiitthh  aa  mmeeaann  ooff  

114455  sseeccoonnddss  aanndd  aa  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  ooff  1133  sseeccoonnddss  ffoorr  aa  ssttaannddaarrdd  mmiiccrroowwaavvee  oovveenn..  

aa))  IItt  iiss  uussuuaallllyy  nnoott  aa  ggoooodd  iiddeeaa  ttoo  lleett  tthhee  mmiiccrroowwaavvee  oovveenn  rruunn  uunnttiill  aallll  tthhee  kkeerrnneellss  aarree  ppooppppeedd  bbeeccaauussee  ssoommee  ooff  

tthhee  ppooppccoorrnn  wwiillll  ssttaarrtt  ttoo  bbuurrnn..  SSuuppppoossee  tthhee  iiddeeaall  ttiimmee  ttoo  sshhuutt  ooffff  tthhee  mmiiccrroowwaavvee  oovveenn  iiss  aafftteerr  aabboouutt  9977..55%%  ooff  tthhee  

kkeerrnneellss  hhaavvee  ppooppppeedd..  WWhheenn  wwiillll  9977..55%%  ooff  tthhee  kkeerrnneellss  bbee  ppooppppeedd??  

bb))  BBeettwweeeenn  wwhhaatt  ttwwoo  ttiimmeess  wwiillll  wwee  sseeee  tthhee  mmiiddddllee  6688%%  ooff  kkeerrnneellss  ppooppppeedd??  

  

  

  

  

  



  

  

  

1100))  AAfftteerr  aa  ggrreeaatt  ddeeaall  ooff  ssuurrvveeyyiinngg,,  iitt  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  tthhaatt  tthhee  aavveerraaggee  wwaaiitt  ttiimmeess  iinn  tthhee  ccaaffeetteerriiaa  lliinnee  aarree  nnoorrmmaallllyy  

ddiissttrriibbuutteedd  wwiitthh  aa  mmeeaann  ooff  77  mmiinnuutteess  aanndd  aa  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  ooff  22  mmiinnuutteess..  SSuuppppoossee  tthhaatt  440000  ssttuuddeennttss  aarree  

rreelleeaasseedd  ttoo  tthhee  ccaaffeetteerriiaa  ffoorr  22nndd  lluunncchh..  

aa))  AApppprrooxxiimmaatteellyy  hhooww  mmaannyy  ssttuuddeennttss  wwiillll  hhaavvee  ttoo  wwaaiitt  mmoorree  tthhaann  55  mmiinnuutteess  ffoorr  tthheeiirr  ffoooodd??  

bb))  AApppprrooxxiimmaatteellyy  hhooww  mmaannyy  ssttuuddeennttss  wwiillll  hhaavvee  ttoo  wwaaiitt  mmoorree  tthhaann  1111  mmiinnuutteess  ffoorr  tthheeiirr  ffoooodd??  

  

1111))  SSuuddookkuu  iiss  aa  ppooppuullaarr  llooggiicc  ggaammee  ooff  nnuummbbeerr  ccoommbbiinnaattiioonnss..  IItt  oorriiggiinnaatteedd  iinn  tthhee  llaattee  11880000ss  iinn  tthhee  FFrreenncchh  pprreessss,,  

LLee  SSiièèccllee..  TThhee  mmeeaann  ttiimmee  iitt  ttaakkeess  tthhee  aavveerraaggee  1111tthh  ggrraaddeerr  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  SSuuddookkuu  ppuuzzzzllee  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppaaggee  

wwaass  ffoouunndd  ttoo  bbee  1199..22  mmiinnuutteess,,  wwiitthh  aa  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  ooff  33..11  mmiinnuutteess..  

aa))  DDrraaww  aa  nnoorrmmaall  ddiissttrriibbuuttiioonn  ccuurrvvee  ttoo  rreepprreesseenntt  tthhiiss  ddaattaa..  

bb))  SSuuppppoossee  AAnnddoovveerr  HHiigghh  SScchhooooll  iiss  ggooiinngg  ttoo  ppuutt  ttooggeetthheerr  aa  SSuuddookkuu  tteeaamm..  TThhee  ccooaacchh  hhaass  ddeecciiddeedd  tthhaatt  sshhee  wwiillll  

oonnllyy  ccoonnssiiddeerr  ppllaayyeerrss  wwhhoo  ssccoorree  iinn  tthhee  ffaasstteesstt  22..55%%  ooff  tthhee  jjuunniioorr  ccllaassss  aass  sshhee  ppuuttss  ttooggeetthheerr  tthhee  tteeaamm..  HHooww  ffaasstt  

mmuusstt  aa  ssttuuddeenntt  ssoollvvee  aa  ppuuzzzzllee  ttoo  bbee  iinn  tthhee  ttoopp  22..55%%  ooff  ppuuzzzzllee  ssoollvveerrss??  

  

cc))  IIff  tthheerree  aarree  440000  kkiiddss  iinn  tthhee  AAnnddoovveerr  jjuunniioorr  ccllaassss,,  hhooww  mmaannyy  ooff  tthheemm  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  ssoollvvee  tthhee  SSuuddookkuu  

ppuuzzzzllee  bbeellooww  iinn  1166..11  mmiinnuutteess  oorr  lleessss??  

  

  

  

1122))  IInn  oorrddeerr  ttoo  qquuaalliiffyy  ffoorr  uunnddeerrccoovveerr  ddeetteeccttiivvee  ttrraaiinniinngg,,  aa  ppoolliiccee  ooffffiicceerr  mmuusstt  ttaakkee  aa  ssttrreessss  ttoolleerraannccee  tteesstt..  SSccoorreess  

oonn  tthhiiss  tteesstt  aarree  nnoorrmmaallllyy  ddiissttrriibbuutteedd  wwiitthh  aa  mmeeaann  ooff  6600  aanndd  aa  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonn  ooff  1100..  OOnnllyy  tthhee  ttoopp  1166%%  ooff  

ppoolliiccee  ooffffiicceerrss  ssccoorree  hhiigghh  eennoouugghh  oonn  tthhee  tteesstt  ttoo  qquuaalliiffyy  ffoorr  tthhee  ddeetteeccttiivvee  ttrraaiinniinngg..  WWhhaatt  iiss  tthhee  ccuuttooffff  ssccoorree  tthhaatt  

mmaarrkkss  tthhee  ttoopp  1166%%  ooff  aallll  ssccoorreess??  

  

  

  

RReevviieeww  EExxeerrcciisseess  

1133))  AA  ppeett  ssttoorree  mmuusstt  sseelleecctt  22  ddooggss  aanndd  22  ccaattss  ffoorr  ddiissppllaayy  iinn  tthheeiirr  ffrroonntt  wwiinnddooww..  IInn  hhooww  mmaannyy  wwaayyss  ccaann  tthhiiss  bbee  

ddoonnee  iiff  tthheerree  aarree  1166  ddooggss  aanndd  1122  ccaattss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  cchhoooossee  ffrroomm?? 

 


