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Εξετάσεις στο Μάθηµα: Στατιστική
Θεσσαλονίκη: …………………..
Επώνυµο
Όνοµα
Αρ. Μητρώου
Πρόγραµµα Σπουδών

Νέο

Παλαιό

Ζήτηµα 1 (2 µονάδες)
Από µια αποθήκη γεµάτη φασόλια παίρνουµε ένα τυχαίο δείγµα 500 φασολιών και
διαπιστώνουµε ότι τα 200 είναι προσβεβληµένα από βρούχο. Υπολογίστε τα όρια
εµπιστοσύνης (για 95% διάστηµα εµπιστοσύνης, χωρίς διόρθωση συνέχειας) του ποσοστού
των προσβεβληµένων φασολιών στην αποθήκη από την οποία πάρθηκε το δείγµα. Αν στην
αποθήκη υπάρχουν 10.000.000 φασόλια, πόσα από αυτά αναµένεται να είναι
προσβεβληµένα;
Απάντηση:

Ζήτηµα 2 (2 µονάδες)
∆ίνονται οι τιµές τυχαίου δείγµατος:
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ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στις απαντήσεις να γράψετε το τελικό αποτέλεσµα και όχι τις πράξεις
Να υπολογιστούν/βρεθούν:
1. Ο µέσος όρος

Απαντήσεις

2. Η παραλλακτικότητα (s2)
3. Η τυπική απόκλιση (s)
4. Το τυπικό σφάλµα (SE) στην εκτίµηση
του µέσου όρου
5. Ο συντελεστής παραλλακτικότητας CV
6. Είναι το δείγµα οµοιογενές;
Αιτιολογείστε την απάντησή σας
∆ίνεται ότι το άθροισµα τετραγώνων των διαφορών των τιµών από το µέσο όρο=28. ∆ίνεται
ότι το άθροισµα των µετρήσεων είναι=42.
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Ζήτηµα 3 (1 µονάδα)
Με βάση τα δεδοµένα από το Ζήτηµα 2 να κατασκευάσετε ένα 95% διάστηµα εµπιστοσύνης
(όρια εµπιστοσύνης) για το µέσο όρο (µ) του πληθυσµού από τον οποίο προήλθε το δείγµα.
Απάντηση:

Ζήτηµα 4 (1 µονάδα)
Αν η κατανοµή των τιµών ενός ποσοτικού γνωρίσµατος είναι Κανονική µε µέσο όρο 10 και
τυπική απόκλιση 3 να υπολογιστούν τα όρια εντός των οποίων αναµένεται να βρίσκεται το
95% των τιµών του πληθυσµού. Ποια αναµένεται να είναι, κατά προσέγγιση, η µικρότερη
(minimum-min) και ποια η µεγαλύτερη τιµή (maximum-max) του γνωρίσµατος στον
πληθυσµό;
Απάντηση:

Ζήτηµα 5 (2 µονάδες)
∆ύο δείγµατα από Κανονικές Κατανοµές είχαν παραλλακτικότητες 20 (πρώτο δείγµα) και 60
(δεύτερο δείγµα) και µεγέθη 14 (πρώτο δείγµα) και 16 (δεύτερο δείγµα). ∆ιαφέρουν
στατιστικά σηµαντικά σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05 οι παραλλακτικότητες των
πληθυσµών από τους οποίους προήλθαν τα δύο δείγµατα (δίπλευρος έλεγχος); Ποιον έλεγχο
θα χρησιµοποιήσετε; Να γράψετε τη µηδενική και την εναλλακτική υπόθεση του ελέγχου.
Απάντηση:
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Ζήτηµα 6 (2 µονάδες)
Ένα δείγµα 32 τιµών από Κανονική Κατανοµή έδωσε µέσο όρο 15 και παραλλακτικότητα 30.
Ένα άλλο δείγµα 30 τιµών µιας άλλης Κανονική Κατανοµής έδωσε µέσο όρο 20 και
παραλλακτικότητα 40. ∆ιαφέρουν στατιστικά σηµαντικά οι µέσοι όροι των αντίστοιχων
πληθυσµών σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05 (δίπλευρος έλεγχος). Ποιον έλεγχο θα
χρησιµοποιήσετε; Να γράψετε τη µηδενική και την εναλλακτική υπόθεση του ελέγχου.
Θεωρείστε τις παραλλακτικότητες των αντίστοιχων πληθυσµών ίσες.
Απάντηση:

ΠΡΟΧΕΙΡΟ
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