
Lista 4. (Statystyka matematyczna)

1. Dla danego wektora obserwacjiX = (3, 7, 1, 9, 4, 3, 6, 2, 5, 5, 5, 3, 2, 3, 1, 5)
wyznaczy¢ 'r¦cznie' ±redni¡, wariancj¦, odchylenie standardowe oraz
median¦.

2. W pliku punkty.txt znajduj¡ si¦ informacje o liczbie punktów zdobytych
przez 100 studentów na kolokwium ze statystyki. Na podstawie tych
danych:

(a) wyznaczy¢ ±redni¡ z próby

(b) wyznaczy¢ median¦ z próby

(c) wyznaczy¢ odchylenie standardowe z próby; jak zinterpretujemy
ten wynik?

(d) ile osób zdobyªo najmniejsz¡ a ile najwi¦ksz¡ liczb¦ punktów?

(e) narysowa¢ histogram danych, co na jego podstawie mo»na powie-
dzie¢?

(f) narysowa¢ wykres pudeªkowy i go zinterpretowa¢

(g) zmieni¢ sztucznie trzy z wybranych warto±ci na 30, 40 oraz 50.
Jak wówczas zmieni si¦ wykres pudeªkowy?

3. Poda¢ przykªady populacji oraz próby danych.

4. Czym ró»ni si¦ parametr od estymatora?

5. Jakie s¡ wzory na ±redni¡ i wariancj¦ z próby? Wyznaczy¢ estymatory
±redniej i wariancji dla wzrostu studentów w grupie.

6. Oblicz estymatory ±redniej i ich bª¦dy standardowe dla warto±ci wzro-
stu studentów z pliku wzrost.txt:

(a) dla kilku prób 10-elementowych,

(b) dla próby 100-elementowej.

7. Okre±li¢ przedziaªy ufno±ci dla estymatorów ±rednich z poprzedniego
zadania. Wykonaj obliczenia dla 95% i 99%.

8. Je±li 99% przedziaª ufno±ci wyniósª [5, 02, 6, 98], to przy zaªo»eniu, »e ba-
dano cech¦ o rozkªadzie normalnym, jak¡ warto±¢ przyj¦ªa ±rednia prób-
kowa?
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9. W te±cie na inteligencj¦ przeprowadzonym w±ród gimnazjalistów pew-
nej szkoªy czasy reakcji 9 ciu losowo wybranych uczniów na zadawane
pytania. Otrzymano ±redni¡ 7 (sek.) i wariancj¦ równ¡ 1 (sek.). Wy-
znaczy¢ 95 % przedziaª ufno±ci dla warto±ci ±redniej czasu reakcji gim-
nazjalistów tej szkoªy zakªadaj¡c, »e czas reakcji jest zmienn¡ losow¡ o
rozkªadzie normalnym. Poda¢ interpretacj¦ tego przedziaªu ufno±ci.

10. Z populacji, o rozkªadzie normalnym o nieznanej ±redniej i znanym
odchyleniu standardowym równym 0.5, przedstawiaj¡cej procentow¡
zawarto±¢ pewnej substancji w nawozie wybrano prób¦ danych: 2.8, 2.9,
3.2, 3.0, 3.0, 3.1. Wyznaczy¢ przedziaª ufno±ci dla ±redniej zawarto±ci
tej substancji w nawozie na poziomie ufno±ci 0.99. Poda¢ interpretacj¦
otrzymanego przedziaªu ufno±ci.

11. W pewnym zakªadzie sta» pracy (w latach) pracowników ma rozkªad
normalny o nieznanej ±redniej. Wylosowano prób¦ skªadaj¡c¡ si¦ z 12
pracowników tego zakªadu i zbadano ich sta» pracy. Otrzymano na-
st¦puj¡ce informacje: 3, 5, 5, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 15. Wyznaczy¢ 95%
przedziaª ufno±ci dla ±redniej i wariancji sta»u pracy pracowników.

12. Wykonano pomiary dªugo±ci uszu 86 psów tej samej rasy. �rednia dªu-
go±¢ uszu wyniosªa 60.43 mm, a odchylenie standardowe z próby 3.06
mm. 95% przedziaª ufno±ci dla ±redniej dªugo±ci uszu w tej populacji
psów wynosi [59.77, 61.09].

(a) Czy przedziaª ufno±ci zostaª dobrze skonstruowany?

(b) Jak wygl¡daªby 95% przedziaª ufno±ci dla wariancji dªugo±ci uszu
w powy»szej populacji psów?

(c) Prawda czy faªsz (i powiedz dlaczego): Mamy 95% pewno±ci, »e
±rednia dªugo±¢ uszu w naszej próbie zawiera si¦ mi¦dzy 59.77 mm
a 61.09 mm.

(d) Prawda czy faªsz (i powiedz dlaczego): Mamy 95% pewno±ci, »e
±rednia dªugo±¢ uszu w rozwa»anej populacji psów zawiera si¦ w
przedziale mi¦dzy 59.77 mm a 61.09 mm.
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