
Lista 3 (Testowanie hipotez)

1. W zakªadzie produkuj¡cym tablice sta» pracy (w latach) pracowników ma rozkªad nor-
malny o nieznanej ±redniej i wariancji równej 11. Z po±ród wszystkich pracowników wy-
brano prób¦ 15 osobow¡ i zanotowano ich sta» pracy, otrzymuj¡c:8, 3, 5, 10, 15, 12, 13, 2, 1, 8,
9, 10, 14, 6, 11. Czy na poziomie istotno±ci 0.05 mo»na uzna¢, »e czas pracy pracowników
jest wi¦kszy ni» 9 lat?

2. Na torebkach cukru, pakowanych na jednej z linii produkcyjnych, jest podana waga 1
kg z tolerancj¡ +/− 0, 019 kg. Istnieje przypuszczenie, »e pewna seria cukru nie speªnia
norm wagowych. Aby sprawdzi¢ prawdziwo±¢ tego przypuszczenia wylosowano 1 opako-
wa« cukru z tej serii i zwa»ono je otrzymuj¡c nast¦puj¡ce wyniki: 0.948, 0.995, 0.983, 0.951,
0.980, 0.966, 0.931, 0.951, 0.988, 0.967, 0.960, 1.002, 0.978, 0.989, 0.974, 0.988. Zakªadaj¡c,
»e rozkªad wagi opakowa« cukru jest rozkªadem normalnym, przyjmuj¡c poziom istotno-
±ci α = 0.01, zwery�kowa¢ hipotez¦ o braku zgodno±ci badanej serii cukru z normami
wagowymi.

3. Z populacji krów mlecznych wybrano prób¦ skªadaj¡c¡ si¦ z 350 sztuk (z 5 obór). Ob-
liczono ±redni¡ wydajno±¢ krów - wyniosªa ona 4350 kg oraz odchylenie standardowe -
305 kg. Sk¡din¡d wiadomo, »e ±rednia wydajno±¢ mleczna w tym czasie wynosiªa w kraju
4200 kg. Sprawd¹, na poziomie istotno±ci α = 0.01 czy wydajno±¢ mleczna w wybranych
oborach istotnie ró»ni si¦ od ±redniej w kraju.

4. Kaziu zaªo»yª si¦ ze Michaªem, »e ±redni czas jedzenia lizaków przez dzieci w wieku 3− 9
lat jest dªu»szy ni» 4.5 min. W celu zbadania sªuszno±ci tego twierdzenia, zmierzyª on
czas jedzenia lizaków w grupie 144 losowo wybranych dzieci i okazaªo si¦, i» ±redni czas
wyniósª 4.6 min z odchyleniem standardowym 0.92 min. Oce« na poziomie istotno±ci 0.01
czy Kaziu miaª racje.

5. W badaniach nad nowa odmian¡ kala�ora, bazuj¡c na obserwacjach 60 warzyw, otrzy-
mano ±redni¡ mas¦ rz¦du 0.7 kg. Wiadomo, »e wariancja masy kala�ora w populacji wy-
nosi 0.4. Na poziomie istotno±ci α = 0.05 zwery�kowa¢ czy nowa odmiana daje wi¦ksze
kala�ory, widz¡c, »e dotychczas otrzymywano takie o ±redniej wadze 0.5 kg. Wyznaczy¢
moc testu przy alternatywie H1 : µ = 0.7.

6. Przeprowadzaj¡c odpowiednie analizy kosztów, stwierdzono »e budowa restauracji przy
pewnej trasie b¦dzie opªacalne, je±li b¦dzie t¡ drog¡ dziennie je¹dziªo przynajmniej 900
aut W losowo wybrane dni roku obliczono ilo±¢ samochodów przeje»d»aj¡cych koªo po-
tencjalnej restauracji, otrzymuj¡c nast¦puj¡ce wyniki: 925, 855, 1010, 1041, 820, 992, 910,
950, 985, 1010, 1120, 925, 830, 931, 1080, 910, 880. Na poziomie istotno±ci 0.05 zwery�kuj
hipotez¦ o opªacalno±ci budowy tej restauracji.

7. Niech X = (X1, X2, . . . , XN)
′ b¦dzie prób¡ z rozkªadu normalnego N(0, σ2) rozmiaru

n = 20. Rozwa»amy testowanie hipotezy H0 : σ
2 = 1 przy alternatywie H1 : σ

2 = 3 na
poziomie istotno±ci 0.1. Wyznaczy¢ moc testu.
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