Σηαηιζηική
Παπαδείγμαηα Επωηήζεων με απανηήζειρ “Σωζηό” ή “Λάθορ”

Δεξαμενή 1

Σωζηό Λάθορ

Επωηήζειρ
1. Η θξίζηκε ηηκή ηεο χ Καηαλνκήο κε 10 βαζκνύο ειεπζεξίαο ζε επίπεδν
ζεκαληηθόηεηαο α=0,05 είλαη ίζε κε 18,307.
2. Σηελ Καλνληθή Καηαλνκή ν κέζνο όξνο είλαη κεγαιύηεξνο από ηε
δηάκεζε ηηκή.
3. Σην F-test γηα ηε ζύγθξηζε δύν δηαθπκάλζεσλ/παξαιιαθηηθνηήησλ, αλ
ε κεδεληθή ππόζεζε απνξξηθζεί ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α=0,05
ηόηε ε παξαηεξνύκελε ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο ηνπ ειέγρνπ (p-value)
είλαη κηθξόηεξε από 0,05.
4. Σε έλα ζηαηηζηηθό έιεγρν (test) δηαπξάηηνπκε Σθάικα Τύπνπ Θ όηαλ
απνξξίςνπκε ηε κεδεληθή ππόζεζε ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη
νξζή.
5. Οη κεηαβιεηέο δηάηαμεο ή ηεξάξρεζεο (ordinal) θαηαηάζζνληαη ζηηο
πνζνηηθέο κεηαβιεηέο.
6. Σηε ζηξσκαηνπνηεκέλε ηπραία δεηγκαηνιεςία θξνληίδνπκε κέζα ζε
θάζε ζηξώκα νη δεηγκαηνιεπηηθέο κνλάδεο λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πην
νκνηνγελείο.
7. Τν κεηνλέθηεκα ηεο αλαινγηθήο (ratio) θιίκαθαο κέηξεζεο ησλ
κεηαβιεηώλ είλαη όηη ην κεδέλ δελ είλαη θαιά νξηζκέλν.
8. Σηελ απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία είλαη απαξαίηεην λα έρνπκε ζηε
δηάζεζή καο ην αληίζηνηρν δεηγκαηνιεπηηθό πιαίζην.
9. Σε κηα δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα εθείλν πνπ καο ελδηαθέξεη
πεξηζζόηεξν είλαη λα ζπιιέμνπκε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξν δείγκα.
10. Σηελ Τππνπνηεκέλε Καλνληθή Καηαλνκή ην πνζνζηό ησλ ηηκώλ πνπ
είλαη κεγαιύηεξεο από ηελ ηηκή z=1,96 είλαη πεξίπνπ 5%.
11. Οη παξακεηξηθνί έιεγρνη ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο όηαλ ηα δεδνκέλα
δελ αθνινπζνύλ ηελ Καλνληθή Καηαλνκή.
12. Μεηαβιεηέο δηάηαμεο (ordinal) νλνκάδνληαη νη κεηαβιεηέο ησλ νπνίσλ
ην ζύλνιν ηηκώλ δειώλεη κόλν δηαθνξνπνίεζε ή ηδηόηεηα (π.ρ. ρξώκα
καιιηώλ).
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Δεξαμενή 2
1. Σηε γαιαθηνβηνκεραλία «Α» δώδεθα ηπραία δείγκαηα γάιαθηνο
έδσζαλ ηηο παξαθάησ πεξηεθηηθόηεηεο ζε K (mg/100 cm3): 137, 138,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150. Δίνεηαι όηη α) Οη
κεηξήζεηο πξνέξρνληαη από Κανονική Καηανομή θαη β) ην άζξνηζκα
ησλ κεηξήζεσλ είλαη ίζν κε 1723 γ) ην άζξνηζκα ηεηξαγώλσλ ησλ
δηαθνξώλ ησλ κεηξήζεσλ από ην κέζν όξν είλαη ίζν κε 194,92. Η
παξαιιαθηηθόηεηα/δηαθύκαλζε είλαη ίζε κε 12,24 (πεξίπνπ).

2. Σηε γαιαθηνβηνκεραλία «Α» δώδεθα ηπραία δείγκαηα γάιαθηνο
έδσζαλ ηηο παξαθάησ πεξηεθηηθόηεηεο ζε K (mg/100 cm3): 137, 138,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150. Δίνεηαι όηη α) Οη
κεηξήζεηο πξνέξρνληαη από Κανονική Καηανομή θαη β) ην άζξνηζκα
ησλ κεηξήζεσλ είλαη ίζν κε 1723 γ) ην άζξνηζκα ηεηξαγώλσλ ησλ
δηαθνξώλ ησλ κεηξήζεσλ από ην κέζν όξν είλαη ίζν κε 194,92. Η
δηάκεζε ηηκή είλαη ίζε κε 145.
3. Σηε γαιαθηνβηνκεραλία «Α» δώδεθα ηπραία δείγκαηα γάιαθηνο
έδσζαλ ηηο παξαθάησ πεξηεθηηθόηεηεο ζε K (mg/100 cm3): 137, 138,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150. Τν Q25 ή Q1
πνζνζηηαίν ζεκείν ζα ην αλαδεηήζνπκε ζηε ζέζε (ζεηξά θαηάηαμεο)
3,25.
4. Σηε γαιαθηνβηνκεραλία «Α» δώδεθα ηπραία δείγκαηα γάιαθηνο
έδσζαλ ηηο παξαθάησ πεξηεθηηθόηεηεο ζε K (mg/100 cm3): 137, 138,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150. Τν Q75 ή Q3
πνζνζηηαίν ζεκείν είλαη ίζν κε 148.
5. Αλ έλα ηπραίν δείγκα κεηξήζεσλ από Καλνληθή Καηαλνκή έρεη κέζν
όξν 50 θαη ηππηθή απόθιηζε 10 ηόηε ε ηηκή 85 δελ είλαη outlier.
6. Αλ γηα έλα ηπραίν δείγκα κεηξήζεσλ ην Q1 ή Q25=10 θαη ην Q3 ή
Q75=80, ηόηε ην εκη-ελδνηεηαξηεκνξηαθό εύξνο είλαη ίζν κε 35.
7. Αλ έλα ηπραίν δείγκα κεηξήζεσλ έρεη ζπληειεζηή αζπκκεηξίαο
(ινμόηεηαο) ίζν κε -3,45, ηόηε ιέκε όηη έρεη αζπκκεηξία πξνο ηα
“δεμηά”.
8. Αλ ε κέζε ηηκή κηαο θαηαλνκήο Poisson είλαη 100 ηόηε θαη ε
δηαθύκαλζε είλαη ίζε κε 100.
9. Αλ ζε κηα Δησλπκηθή Καηαλνκή ε πηζαλόηεηα “επηηπρίαο” είλαη 0,25
ηόηε ζε 1000 επαλαιήςεηο ηνπ αληίζηνηρνπ πεηξάκαηνο ηύρεο
αλακέλνπκε 750 “απνηπρίεο”.
10. Έλαο εξεπλεηήο θαιιηέξγεζε ην βαθηήξην Staphylococcus aureus ζε
δύν ζξεπηηθά ππνζηξώκαηα. Σην έλα πξόζζεζε ηελ νπζία ΑΜ θαη ζην
άιιν ηελ νπζία ΚΛ. Σηε ζπλέρεηα εκβνιίαζε κε θάζε κηα από ηηο δύν
θαιιηέξγεηεο έλα δείγκα πνληηθώλ (ζπλνιηθά ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε
240 πνληίθηα) θαη πήξε ηα εμήο απνηειέζκαηα:
Εκβνιηαζκέλα Πνληίθηα
Νεθξά
Ζσληαλά
Υπόζηξσκα κε ΑΜ
60
60
Υπόζηξσκα κε ΚΛ
40
80
Σην ζύλνιν ηνπ δείγκαηνο, ην πνζνζηό % ησλ λεθξώλ πνληηθηώλ είλαη
πεξίπνπ 42%.
11. Σε κηα επηρείξεζε νη εβδνκαδηαίεο απνδνρέο ησλ 200 εξγαδόκελσλ
αθνινπζνύλ Καλνληθή Καηαλνκή κε κέζν όξν 500 euro θαη ηππηθή
απόθιηζε 50 euro. Τόηε ην πνζνζηό % ησλ εξγαδόκελσλ πνπ παίξλνπλ
450-550 euro είλαη πεξίπνπ 95%.
12. Οη κεηξήζεηο 10, 15 θαη 20 έρνπλ βάξε 2, 3 θαη 5 αληίζηνηρα. Ο
ζηαζκηζκέλνο κέζνο όξνο είλαη ίζνο κε 16,5.













































Δεξαμενή 3
1. Έλα 95% δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο (όξηα εκπηζηνζύλεο) γηα ηελ
παξάκεηξν θ ελόο πιεζπζκνύ είλαη ην [100, 160]. Η κεδεληθή ππόζεζε
όηη θ=150 απνξξίπηεηαη ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α=0,05.
2. Από κηα απνζήθε γεκάηε θαζόιηα παίξλνπκε έλα ηπραίν δείγκα 200
θαζνιηώλ θαη δηαπηζηώλνπκε όηη ηα 80 είλαη πξνζβεβιεκέλα από
βξνύρν. Τα όξηα εκπηζηνζύλεο (γηα έλα 95% δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο)
ηνπ πξαγκαηηθνύ πνζνζηνύ ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θαζνιηώλ ζηελ
απνζήθε από ηελ νπνία πάξζεθε ην δείγκα (ρσξίο δηόξζσζε
ζπλέρεηαο) είλαη (πεξίπνπ) ηα [0,331, 0,469].
Δίλεηαη όηη ην ηππηθό ζθάικα ζηελ εθηίκεζε ηνπ πξαγκαηηθνύ πνζνζηνύ
είλαη ίζν κε 0,035.
3. Έλα 95% δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο γηα ηνλ ιόγν δύν
παξαιιαθηηθνηήησλ/δηαθπκάλζεσλ είλαη ην [0,45, 2,32]. Τόηε, ζε
επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α=0,05, ε κεδεληθή ππόζεζε όηη νη δύν
παξαιιαθηηθόηεηεο
δελ
δηαθέξνπλ
ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθά
απνξξίπηεηαη.
4. Γηα έλα ηπραίν δείγκα κε 𝑛 = 30 θαη 𝑠 2 = 8, έλα 95% δηάζηεκα
εκπηζηνζύλεο γηα ηελ παξαιιαθηηθόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ είλαη
ην:

232
𝑋 2 29; 0.025

,

232
𝑋 2 29;0.975
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Δεξαμενή 4
1. Δίλεηαη ηπραίν δείγκα (n=15) από Καλνληθή Καηαλνκή, όπνπ νη
κεηξήζεηο εθθξάδνπλ ηελ απόδνζε ζε θηιά αλά δέλδξν κηαο πνηθηιίαο
κειηάο. Θέινπκε λα ειέγμνπκε εάλ ν κέζνο όξνο ηνπ πιεζπζκνύ από
ηνλ νπνίν πξνήιζε ην δείγκα δηαθέξεη ή όρη, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε
α=0,05, από ηελ ηηκή 250. Τόηε, ε κεδεληθή ππόζεζε (Η0) ηνπ
αληίζηνηρνπ ειέγρνπ είλαη:   250 .
2. Δίλεηαη ηπραίν δείγκα (n=15) από Καλνληθή Καηαλνκή, όπνπ νη
κεηξήζεηο εθθξάδνπλ ηελ απόδνζε ζε θηιά αλά δέλδξν κηαο πνηθηιίαο
κειηάο. Θέινπκε λα ειέγμνπκε εάλ ν κέζνο όξνο ηνπ πιεζπζκνύ από
ηνλ νπνίν πξνήιζε ην δείγκα δηαθέξεη ή όρη, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε
α=0,05, από ηελ ηηκή 250. Η ηηκή ηεο παξαηεξνύκελεο ζηάζκεο
ζεκαληηθόηεηαο ηνπ ειέγρνπ ππνινγίζηεθε ζε p=0,039. Σπλεπώο,
ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ή ν κέζνο όξνο ηνπ πιεζπζκνύ
δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά από ηελ ηηκή 250 ζε α=0,05.
3. Δίλεηαη ηπραίν δείγκα (n=15) από Καλνληθή Καηαλνκή, όπνπ νη
κεηξήζεηο εθθξάδνπλ ηελ απόδνζε ζε θηιά αλά δέλδξν κηαο πνηθηιίαο
κειηάο. Θέινπκε λα ειέγμνπκε εάλ ν κέζνο όξνο ηνπ πιεζπζκνύ από
ηνλ νπνίν πξνήιζε ην δείγκα δηαθέξεη ή όρη, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε
α=0,05, από ηελ ηηκή 250. Τόηε, ε θξίζηκε (ζεσξεηηθή) ηηκή ηεο
αληίζηνηρεο θαηαλνκήο ηνπ ζηαηηζηηθνύ ηνπ ειέγρνπ είλαη ίζε κε
2,145.

4. Δίλεηαη ηπραίν δείγκα (n=15) από Καλνληθή Καηαλνκή, όπνπ νη
κεηξήζεηο εθθξάδνπλ ηελ απόδνζε ζε θηιά αλά δέλδξν κηαο πνηθηιίαο
κειηάο. Θέινπκε λα ειέγμνπκε εάλ ν κέζνο όξνο ηνπ πιεζπζκνύ από
ηνλ νπνίν πξνήιζε ην δείγκα δηαθέξεη ή όρη, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε
α=0,05, από ηελ ηηκή 250. Η ηηκή ηνπ ζηαηηζηηθνύ ηνπ αληίζηνηρνπ
ειέγρνπ είλαη ίζε κε 0,70. Τόηε ην ζπκπέξαζκα είλαη όηη ν κέζνο όξνο
ηνπ πιεζπζκνύ δελ δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά από ηελ ηηκή 250
ζε α=0,05.
5. Οη ηππηθέο απνθιίζεηο δύν ηπραίσλ δεηγκάησλ από Καλνληθνύο
πιεζπζκνύο είλαη 9 θαη 6 αληίζηνηρα (n1=11 θαη n2=21). Θέινπκε λα
θάλνπκε έιεγρν αλ νη παξαιιαθηηθόηεηεο/δηαθπκάλζεηο (ησλ
αληίζηνηρσλ πιεζπζκώλ) δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. Τόηε ην
ζηαηηζηηθό ηνπ αληίζηνηρνπ ειέγρνπ είλαη ίζν κε 1,5.
6. Οη ηππηθέο απνθιίζεηο δύν ηπραίσλ δεηγκάησλ από Καλνληθνύο
πιεζπζκνύο είλαη 9 θαη 6 αληίζηνηρα (n1=11 θαη n2=21). Θέινπκε λα
θάλνπκε έιεγρν αλ νη παξαιιαθηηθόηεηεο/δηαθπκάλζεηο (ησλ
αληίζηνηρσλ πιεζπζκώλ) δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε α=0,10.
Τν ζηαηηζηηθό ηνπ αληίζηνηρνπ ειέγρνπ ππνινγίζηεθε από ηα δεδνκέλα
ζε 2,25. Σπλεπώο, νη δύν παξαιιαθηηθόηεηεο/δηαθπκάλζεηο δελ
δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε α=0,10.
7. Σηνλ παξαθάησ πίλαθα δηπιήο εηζόδνπ παξνπζηάδεηαη ε θνηλή
θαηαλνκή πηζαλόηεηαο δύν ραξαθηεξηζηηθώλ ελόο πιεζπζκνύ (α.
ειηθία: άλσ ή θάησ ησλ 30 θαη β. ρξήζηεο κέζσλ θνηλσληθήο
δηθηύσζεο ή κε):
8. Φξήζηεο κέζσλ θνηλσληθήο
Ηλικία
δηθηύσζεο
(σε έτη)
Ναη
Όρη
<30

0,55

0,20

≥30

0,20

0,05

Επηιέγνπκε ηπραία έλα άηνκν από ηνλ πιεζπζκό. Τόηε ε πηζαλόηεηα ην
άηνκν απηό λα ρξεζηκνπνηεί ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο είλαη ίζε κε
0,75.

















8. Έλαο αξηζκόο εληόκσλ ηνπ είδνπο Drosophila melanogaster
ηαμηλνκήζεθε σο πξνο ην ρξώκα θαη ην κέγεζνο ησλ θηεξώλ. Τα
απνηειέζκαηα δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Φηεξά
Φξώκα

Καλνληθά Αηξνθηθά Σύλνια

Καλνληθό

198

160

358

Σθνύξν

28

75

103

Σύλνια

226

235

461

Η ηηκή ηνπ ζηαηηζηηθνύ (γηα έιεγρν αλεμαξηεζίαο) ππνινγίζηεθε ζε
Φ2=25,314. Η απόθαζε είλαη όηη ηα δύν γλσξίζκαηα δελ θιεξνλνκνύληαη
αλεμάξηεηα ζε α=0,05.





