
D-43/2110       7712/NJ 

BUSINESS STATISTICS (BCH 304) 

  (Sem- 3
rd

) 

Time: 3 Hrs.        Max Marks: 70 

Note: Attempt any 4 questions. All questions carry equal marks. 

I. “Statistical thinking will one day be as necessary as the ability to read and write”. In 

the light of this statement discuss the main functions and scope of statistics. 

II. (a) Define average. What are the essentials of a good average? 

(b) Explain the properties of a good average. 

III. Define correlation. Discuss its various types. 

IV. Describe the quantitative and qualitative methods of Forecasting. 

V. Find out missing frequencies. Given median = 233.5 and Mode = 234. 

Marks Frequency 

200-210 4 

210-220 16 

220-230 ? 

230-240 ? 

240-250 ? 

250-260 6 

260-270 4 

Total 230 

VI. Fit a straight-line trend by method of least squares: 

Years: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Production:  80 90 92 93 94 99 92 

Find the production for the year 2010 and 2012. 

VII. Use an appropriate method to construct index number from the following data and 

show if it satisfies time reversal test and factor reversal test. 

Commodity 2015 2016 

Price Value Price Value 

A 8 80 10 100 

B 10 20 12 60 

C 5 25 5 30 

D 4 16 8 40 

VIII. Find the equation of regression lines of Y on X and X on Y from the following data 

and estimate X for Y=6 and Y for X=9 

X: 4 3 5 2 1 8 

Y: 5 2 3 4 2 7 

 

IX. Attempt any 10 short answer questions: 

a) Distrust of Statistics. 

b) The average expenditure of 100 labourers is Rs.20. if the average expenditure of all 

150 labourers is Rs.25, calculate the average expenditure of remaining 50 labourers. 

c) Define Harmonic mean. 



d) What is Percentile? 

e) Explain variance. 

f) What is consumer price index number? 

g) What are the degrees of correlation? 

h) The ranks of students in Hindi (R1) and Economics (R2) are given 

Hindi (R1) 6 1 5 2 4 3 

Economics (R2) 3 1 4 2 5 6 

Find out rank correlation. 

i) Calculate Coefficient of Correlation from these regression equations: 

 X = 0.854Y; Y = 0.89X 

j) Convert chain base indices to fixed base indices: 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

C.B.I. 90 102 104 90 103 105 

k) What is the empirical relation between mean, median and mode? 

l) What is standard error of estimate? 
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ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੰਕੜ ੇ(BCH 304) 

  (Sem- 3 Rd ) 

ਸਮ�: 3 ਘੰਟੇ ਵ� ਧ ਤ� ਵ� ਧ ਅੰਕ: 

70                                                                                                                

ਨ! ਟ: ਿਕਸੇ ਵੀ 4 ਪ�	ਨ� ਦੀ ਕੋਿ		 ਕਰੋ. ਸਾਰੇ ਪ�	ਨ ਇਕੋ ਿਜਹੇ ਅੰਕ ਰ�ਖਦੇ ਹਨ. 

I. "ਅੰਕੜਾ ਸੋਚ ਇਕ ਿਦਨ ਿਜੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜੰਨੀ ਪੜ�ਨ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ". ਇਸ ਿਬਆਨ ਦੀ 

ਰੌ	ਨੀ ਿਵ� ਚ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੇ ਮੁ� ਖ ਕਾਰਜ� ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁ	ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ. 

II. (a) Average ਪਿਰਭਾ	ਤ krO, ਚੰਗੀ Average ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼� ਕੀ ਹਨ? 

(ਅ) ਚੰਗੀ Average ਦੇ ਗੁਣ ਦ� ਸੋ. 

III. Koirlysn nMU ਪਿਰਭਾisq kro ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਿਕਸਮ� ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ [ 

IV. ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਿਗਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ. 

V. ਗੰੁਮ ਫ�ੀਕੁਐਸਂੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਮੀਡੀਅਨ = 233.5 ਅਤੇ ਮੋਡ = 234 ਿਦ� ਤਾ ਿਗਆ. 

MarksMarksMarksMarks    FrequencyFrequencyFrequencyFrequency    

200200200200----210210210210    4444    

210210210210----220220220220    16161616    

220220220220----230230230230    ????    

230230230230----240240240240    ????    

240240240240----250250250250    ????    

250250250250----260260260260    6666    

260260260260----270270270270    4444    

TotalTotalTotalTotal    230230230230    

VI. ਘ� ਟੋ ਘ�ਟ ਵਰਗ� ਦੇ method◌ੰਗ ਨਾਲ ਇ�ਕ ਿਸ� ਧੀ ਲਾਈਨ ਰੁਝਾਨ ਿਫ� ਟ ਕਰੋ: 

Years:Years:Years:Years:    2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Production: Production: Production: Production: 80 90 92 93 94 99 92 

ਸਾਲ 2010 ਅਤੇ 2012 ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲ� ਭ.ੋ 

VII. ਹੇਠ ਿਦ� ਤੇ ਡੇਟਾ ਤ4 ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇ�ਕ method◌ੁਕਵ6 ਿਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤ4 ਕਰੋ ਅਤੇ 

ਦਰਸਾਓ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਸਮ� ਉਲਟਾ ਪ�ੀਿਖਆ ਅਤੇ ਕਾਰਕ ਉਲਟਾ ਪ�ੀਿਖਆ ਨੰੂ ਸੰਤੁ	ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

CommodityCommodityCommodityCommodity    2015 2016 

 Price Value Price Value 

A 8 80 10 100 

B 10 20 12 60 

C 5 25 5 30 

D 4 16 8 40 



VIII. ਹੇਠ� ਿਦ� ਤੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਤ4 ਐਕਸ ਤੇ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਦੇ ਰੈਗ�ੇ	ਨ ਰੇਖਾਵ� ਦੇ ਸਮੀਕਰਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ 

ਅਤੇ X = for ਲਈ ਵਾਈ ਲਈ ਐਕਸ ਅਤੇ = ਲਈ ਵਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਓ. 

X: 4 3 5 2 1 8 

Y: 5 2 3 4 2 7 

 

  

IX. ਿਕਸੇ ਵੀ 10 ਛੋਟੇ ਜਵਾਬ ਪ�	ਨ� ਦੀ ਕੋਿ		 ਕਰੋ: 

a) ਅੰਕਿੜਆਂ ਦਾ ਿਵ	ਵਾਸ      

ਅ) 100 ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦਾ expenditureਸਤਨ ਖਰਚਾ 20 ਰੁਪਏ ਹੈ. ਜ ੇਸਾਰੇ 150 ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦਾ 

expenditureਸਤਨ ਖਰਚਾ 25 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤ� ਬਾਕੀ 50 ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦੇ expenditureਸਤਨ ਖਰਚੇ ਦੀ 

ਗਣਨਾ ਕਰੋ.      

c) ਹਾਰਮੋਿਨਕ ਮੀਨ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾ	ਤ ਕਰੋ.      

d) ਪਰਸ9ਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ?     

e) ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ.      

f) ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁ� ਲ ਸੂਚਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ?       

g)  koirlysn ਦੀਆਂ ਿਡਗਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?      

h) ਿਹੰਦੀ (ਆਰ 1) ਅਤੇ ਇਕਨਾਿਮਕਸ (ਆਰ 2) ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾ ਿਦ� ਤੀ ਗਈ ਹੈ     

Hindi (R1) 6 1 5 2 4 3 

Economics 

(R2) 

3 1 4 2 5 6 

ਰ9ਕ koirlysn  ਸੰਬੰਧ ਲ� ਭੋ. 

i) ਇਨ� � ਪ�ਿਤਿਕ�ਆ ਸਮੀਕਰਣ� ਤ4 ਸਿਹ-ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਗੁਣ� ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ :        

ਐਕਸ = 0.854 ਵਾਈ; ਵਾਈ = 0.89 ਐਕਸ 

j) ਚੇਨ ਬੇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਅਧਾਰ ਸੂਚਕ�ਕ ਿਵ� ਚ ਬਦਲੋ:        

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

C.B.I. 90 102 104 90 103 105 

k) ਮਾਿਧਅਮ, ਦਰਿਮਆਨ;  ਅਤੇ between◌ੰਗ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਨੁਭਵੀ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ?      

l) ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਿਮਆਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ?        
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