
Lista 4 (Testowanie hipotez)

1. W 20 wybranych dniach roboczych ewidencjonowano sprzeda» kalkulatorów klasycznych
i matematycznych otrzymuj¡c nast¦puj¡ce wyniki sprzeda»y: X̄ = 34, SX = 6.8 - dla
kalkulatorów klasycznych oraz Ȳ = 29, SY = 7.9 dla tych bardziej zaawansowanych.
Czy na poziomie istotno±ci 0, 1 mo»na przyj¡¢, »e ±rednia dzienna sprzeda» kalkulatorów
klasycznych jest wi¦ksza ni» matematycznych?

2. W celu sprawdzenia, czy po dokonaniu usprawnienia w silniku samochodowym zmalaªo
zu»ycie paliwa, przeprowadzono po 50 jazd próbnych, a otrzymane w testach wyniki (w
l/100 km) zamieszczono w pliku spalanie.txt Zaªó»my, »e zu»ycia paliwa s¡ zmiennymi
losowymi o rozkªadach normalnych. Na poziomie istotno±ci α = 0.1 zwery�kowa¢ hipotez¦,
»e przeprowadzone przeróbki zmniejszyªy spalanie o 20%.

3. W celu porównania regularno±ci osi¡gni¦tych wyników sportowych (skok w dal) przez
dwóch sportowców wylosowano 8 wyników skoków dla pierwszego zawodnika oraz 9 wyni-
ków dla drugiego. Otrzymano nast¦puj¡ce rezultaty (w m): pierwszy zawodnik: 7.48, 7.88,
8.00, 7.15, 7.26, 7.33, 7.71, 7.18; drugi zawodnik: 7.62, 7.83, 8.03, 7.97, 7.17, 8.08, 7.92, 7.93,
7.58. Na poziomie istotno±ci α = 0.05 zwery�kowa¢ hipotez¦ o jednakowej regularno±ci
wyników uzyskiwanych przez obydwu zawodników, przy alternatywie, »e skoki zawodnika
pierwszego s¡ bardziej regularne.

4. Badano dwie odmiany truskawek ('klasyczne' i pn¡ce). Zwa»ono po 10 losowo wybranych
owoców z ka»dej odmiany otrzymuj¡c odpowiednio masy owoców dla truskawek 'kla-
sycznych': 13.70, 13.12, 14.15, 18.68, 18.03, 11.43, 13.92, 11.94, 11.84, 15.55 i dla pn¡cych:
9.42, 11.97, 12.95, 13.20, 10.07, 12.62, 12.93, 15.16, 17.34, 16.37. W oparciu o wyniki pomia-
rów oceni¢ na poziomie istotno±ci 0.05 czy odmiany truskawek ró»ni¡ si¦ ze wzgl¦du na
mas¦.

5. Poni»sze dane przedstawiaj¡ zawarto±¢ kakao w batonikach czekoladowych dwóch ró»nych
�rm. I: 35.39, 28.68, 37.79, 35.31, 36.67, 34.17, 38.68, 30.68, 33.70, 26.66, II: 43.01, 61.98,
48.69, 15.23, 50.14, 21.26, 29.30, 57.38, 21.64. Zwery�kowa¢ hipotez¦ mówi¡c¡, »e odchyle-
nie standardowe zawarto±ci kakao w batonikach produkowanych przez drug¡ z �rm jest o
3 razy wi¦ksza ni» w tych produkowanych przez pierwsz¡ z �rm.

6. Siªownia reklamuje program odchudzaj¡cy twierdz¡c, »e ¢wicz¡cy zmniejsza swój obwód
w talii w ci¡gu pi¦ciu dni ¢wicze«. Zmierzono obwody w talii 6 m¦»czyzn bior¡cych udziaª
w programie przed rozpocz¦ciem ¢wicze« i po upªywie 5 dni. Otrzymano wyniki:

przed 95.5 98.7 90.4 115.9 104 85.6
po 93.9 97.4 91.7 112.8 101.3 84

Na poziomie istotno±ci α = 0.01 okre±l czy reklama siªowni jest prawdziwa.

7. Niech X = (X1, X2, . . . , Xn), Y = (Y1, Y2, . . . , Yn) b¦d¡ dwiema niezale»nymi próbami z
rozkªadów normalnych odpowiednioN (µ1, σ

2) iN (µ2, σ
2), µ1, µ2 ∈ R, σ > 0. Rozpatrzmy

problem testowania hipotezy H0 : µ1 = µ2 przy alternatywie H0 : µ1 > µ2. Wyznaczy¢
rozmiar n prób X oraz Y tak, aby test t-Studenta na poziomie istotno±ci α = 0.05, przy
alternatywie okre±lonej równo±ci¡

b− a
σ

= 0.5

miaª moc co najmniej β = 0.9.
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