Φάση 2 Σειρά Β
Εξετάσεις Σεπτεµβρίου (2012/13) στο Μάθηµα:
Στατιστική
Θεσσαλονίκη: 05/09/2013
Επώνυµο
Όνοµα
Αρ. Μητρώου
Έτος:

Ζήτηµα 1ο (3 µονάδες)

Προσοχή: Για κάθε λανθασµένη απάντηση δεν θα λαµβάνεται υπόψη
µία σωστή
Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους
1. Αν θέλουµε να συγκρίνουµε ανά δύο 7 µέσους όρους τότε
όλες οι δυνατές συγκρίσεις (στατιστικοί έλεγχοι) είναι σε
πλήθος 21.
2. Στο t-test για τη σύγκριση δύο µέσων όρων, αν η µηδενική
υπόθεση απορριφθεί σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,01 τότε
η παρατηρούµενη στάθµη σηµαντικότητας του ελέγχου (pvalue) είναι µεγαλύτερη από 0,01.
3. Σε ένα στατιστικό έλεγχο (test) διαπράττουµε Σφάλµα Τύπου Ι
όταν δεχθούµε τη µηδενική υπόθεση ενώ στην
πραγµατικότητα είναι λανθασµένη.
4. ∆ύο ενδεχόµενα Α και Β είναι ανεξάρτητα όταν
P(A∪B)=P(A)P(B).
5. Το εύρος τιµών της Κανονικής Κατανοµής είναι περίπου ίσο
µε 6 τυπικές αποκλίσεις.
6. Ένα δείγµα µετρήσεων θεωρείται οµοιογενές αν ο
συντελεστής παραλλακτικότητας CV είναι µεγαλύτερος από
30%.
7. Η κρίσιµη (θεωρητική) τιµή της F Κατανοµής µε 12 και 14
βαθµούς ελευθερίας σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,01 είναι
ίση µε 4,80.
8. Η κρίσιµη τιµή της t Κατανοµής µε 25 βαθµούς ελευθερίας σε
επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05 είναι ίση µε 3,787.
(θεωρείστε δίπλευρο έλεγχο)
9. Η κρίσιµη τιµή της χ2 Κατανοµής µε 15 βαθµούς ελευθερίας
σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,01 είναι ίση µε 30,58.
10. Ο συντελεστής µεταβλητότητας CV εκφράζει την τυπική
απόκλιση µιας κατανοµής ως ποσοστό (%) του µέσου όρου
της κατανοµής.
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Ζήτηµα 2 (2 µονάδες)
Στη γαλακτοβιοµηχανία «Α» δώδεκα τυχαία δείγµατα γάλακτος έδωσαν τις εξής
περιεκτικότητες σε K (mg/100 cm3): 140, 150, 155, 158, 145, 144, 143, 137, 138, 159, 160,
141. ∆ίνεται ότι α) Οι µετρήσεις προέρχονται από Κανονική Κατανοµή και β) το άθροισµα
τετραγώνων των διαφορών των µετρήσεων από το µέσο όρο είναι ίσο µε 799.

Φάση 2 Σειρά Β
Να υπολογίσετε τα παρακάτω:
Απάντηση
1. Μέσος όρος (0,3µ):
2. Παραλλακτικότητα (0,3µ):
3. Τυπική απόκλιση (0,3µ):
4. Τυπικό σφάλµα στην εκτίµηση του µέσου όρου
(0,3µ):
5. Συντελεστής Παραλλακτικότητας (CV) (0,3µ):
6. 95% διάστηµα εµπιστοσύνης για το µέσο όρο του
πληθυσµού (0,5µ):

Ζήτηµα 3 (1 µονάδα)
Από µια αποθήκη γεµάτη φασόλια παίρνουµε ένα τυχαίο δείγµα 160 φασολιών και
διαπιστώνουµε ότι τα 40 είναι προσβεβληµένα από βρούχο. Υπολογίστε τα όρια
εµπιστοσύνης (για 95% διάστηµα εµπιστοσύνης) του ποσοστού των προσβεβληµένων
φασολιών στην αποθήκη από την οποία πάρθηκε το δείγµα (χωρίς διόρθωση
συνέχειας).
Απάντηση:

Ζήτηµα 4 (1 µονάδα)
∆ύο δείγµατα από κανονικούς πληθυσµούς είχαν παραλλακτικότητες s12 = 20,50 και
s22 = 30,50. ∆ίνεται ότι n1=10 και n2=11. Ελέγξτε τη µηδενική υπόθεση Η0:
σ 12 = σ 22 έναντι της εναλλακτικής Η1: σ 12 ≠ σ 22 , σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05.
Απάντηση:

Φάση 2 Σειρά Β
Ζήτηµα 5 (2 µονάδες)
Στο µάθηµα της Στατιστικής ένα τυχαίο δείγµα 15 φοιτητών/τριών από το τµήµα Α
συγκέντρωσε µέσο όρο βαθµολογίας 6,5 µε τυπική απόκλιση 0,8, ενώ ένα τυχαίο
δείγµα 16 φοιτητών/τριών από το τµήµα Β συγκέντρωσε µέσο όρο βαθµολογίας 7,2
µε τυπική απόκλιση 0,9. ∆ιαφέρουν στατιστικά σηµαντικά, σε επίπεδο
σηµαντικότητας α=0,05, τα δύο τµήµατα ως προς τη µέση βαθµολογία; Ποιο τµήµα
τα πήγε καλύτερα; Θεωρείστε τις παραλλακτικότητες των αντίστοιχων πληθυσµών
ίσες και τις κατανοµές βαθµολογίας κανονικές.
Απάντηση:

Ζήτηµα 6 (1 µονάδα)
Σε µια Κανονική Κατανοµή µε µέση τιµή 150 και τυπική απόκλιση 30 ποια
αναµένεται να είναι περίπου η µικρότερη (Minimum) και η µεγαλύτερη (Maximum)
τιµή; Σε ποιο εύρος τιµών αναµένεται να βρίσκεται περίπου το 95% των τιµών της
κατανοµής.
Απάντηση:

Καλή σας Επιτυχία
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