Errata havo 4 wisA

H3 Statistiek 1

Hieronder staan enkele gesignaleerde fouten in de boek-versie (en pdf-bestand) van
augustus 2015. Dit is een ‘dynamisch document’ en wordt op elk moment dat een fout
geconstateerd wordt aangepast.
In de online-versie zijn deze geconstateerde fouten direct verbeterd.
Als u een fout ontdekt, dan kunt u dit mailen naar: info@wageningse-methode.nl.
 Opgave 3 e: dit lijndiagram
 Opgave 4, 3 keer: ‘Want’ kan nooit aan het begin van een zin; moet dus met komma
gekoppeld worden aan de zin er voor.
 Opgave 7e, antwoord: 2008/2009 moet zijn 2007/2008.
 Opgave 9, linker grafiek: 3 e horizontale staaf van onderen moet bij staan 102 ipv 105
 Opgave 13, linker cirkeldiagram: de grootte van sommige
sectoren kloppen niet; bijv. Utrecht (geel) moet 40,7º zijn (en
is ongeveer 36º); zie hiernaast verbeterd plaatje.
 Opgave 13: vraag toevoegen om het aantal graden van een
cirkelsector te berekenen, bijvoorbeeld van Utrecht in linker
figuur?
 Opgave 17a, antwoord: horizontale schaalverdeling ontbreekt
in de figuur
 Opgave 18, 1 e plaatje, bij 5e poppetje moet staan
klassenindeling 35-39 ipv 55-39
 Opgave 18a, antwoord: horizontale schaalverdeling ontbreekt
in de figuur; bij verticale as ontbreekt ‘(x 1000)’
 Opgave 23c, formulering: Kun je in dit …
 Opgave 27a, ‘werblad’ moet zijn ‘werkblad’
 Opgave 30: onder de boxplot hoort een getallenlijn
 Voorbeeld na opgave 30: onder de boxplot hoort een getallenlijn; in het stappenplan
opnemen dat de boxplot ‘zweeft’ boven deze getallenlijn.
 Opmerking vóór opgave 31, bij een oneven aantal:
We spreken af dat we die mediaan dan - om de kwartielen te bepalen - zowel bij de
onderste als bij de bovenste helft NIET meerekenen.
 Opgave 32b: ‘verschillen in lengte’ moet zijn ‘verschillen in lengten’
 §6, eerste zin: ‘In het vorige paragrafen…’ moet zijn ‘In de vorige paragrafen…’
 Opgave 36: cijfers als 7 – en 7+ zijn vrijwel niet meer bekend; veranderen in 6 5 en 75
 Opgave 43: uitleg/berekeningen bij antwoord toegevoegd (want erg moeilijk!)
 Opgave 49b, formulering aanpassen (want het gemiddelde staat al in de tabel): Ga met
een berekening na of de gemiddelde lengte in de tabel van de groep 18-29jarigen klopt.
 Opgave 59b: ‘vermeerdeert’ moet ‘vermeerdert’ zijn
 Opgave 59b: ‘vermenigvuldigd’ moet ‘vermenigvuldigt’ zijn
 Eindpunt, bij boxplot: ‘meridiaan’ moet zijn ‘mediaan’
 Eindpunt, voorbeeld: gemiddelde afwijking = 58/45 = 1 13/45 (in plaats van 1 13/15)
 Extra opgave 2, antwoord vraag 2f: tweede keer ‘mannen’ moet ‘vrouwen’ zijn.
 Extra opgave 8: in de tabel moet bij de getallen in de rij ‘gem. gewicht (kg)’ het %-teken
verwijderd worden.


