
Lista 10 (Testowanie hipotez)

1. Rozwi¡za¢ zadanie 3 z listy 9 korzystaj¡c z testu Koªmogorowa - Smirnova

2. Rozwi¡za¢ zadanie 5 z listy 9 inn¡ ze znanych metod.

3. Z dwóch ró»nych partii wªókien baweªny wylosowano próbki i zmierzono dªugo±ci wylo-
sowanych wªókien, otrzymuj¡c w milimetrach
próbka 1: 18, 22, 7, 12, 21, 19, 17, 10, 21, 23, 19, 7, 21, 13, 23
próbka 2: 8, 14, 21, 7, 19, 23, 4, 19, 15, 13, 28, 24, 33, 28, 28, 17, 19
Na poziomie istotno±ci 0.05 zwery�kowa¢ czy rozkªady dªugo±ci wªókien baweªny w tych
rozkªadach s¡ takie same.

4. W celu ustalenia czy kursy szybkiego pisania prowadzone przez nowo otwart¡ sie¢ szkóª
wchodz¡c¡ na rynek przyczyni¡ si¦ do zwi¦kszenia szybko±ci pisania na maszynie wy-
brano losowo 50 ochotników i skierowano ich na kurs organizowany przez t¦ sie¢ szkóª.
Szybko±¢ pisania przez uczestników kursu mierzona liczb¡ sªów na minut¦ przedstawiona
jest w pliku pisanie.txt. Czy na poziomie istotno±ci α = 0.05 mo»na twierdzi¢ »e udziaª
w szkoleniu faktycznie wpªywa na szybko±¢ pisania.

5. W celu zbadania czy rodzaj wybieranej kawy zale»y od wieku smakosza, badaniu poddano
klientów 15 losowo wybranych kawiarni maj¡cych w swoim menu badane typy kaw Wyniki
podano w tablicy kontyngencji:

Espresso Latte macchiato Frappe Cappuccino Cafe corretto
< 20 25 21 28 13 5

20− 30 27 16 7 8 6
30− 40 41 35 11 5 7
40− 50 31 10 6 18 19
> 50 15 9 5 24 21

Czy na poziomie istotno±ci α = 0.05 mo»emy mówi¢ o zale»no±ci wybieranego rodzaju
kawy od wieku?

6. Poddano badaniu 156 osobników na obecno±¢ pewnej bakterii. Bakterie zostaªy wykryte
u 93 osobników. Po uko«czonej kuracji antybiotykiem ponownie przebadana wszystkie
osobniki, wykrywaj¡c tym razem bakterie u 39 z nich, przy czym u 7 nich w poprze-
nim badaniu nie wykryto obecno±ci tej bakterii. Czy na poziomie istotno±ci 0.05 mo»na
twierdzi¢, »e leczenie ma istotny wpªyw na zmniejszenie proporcji zaka»onych osobników?

7. W pliku pasy znajduj¡ si¦ dane dotycz¡ce skutków wypadków drogowych. Przetestuj na
poziomie istotno±ci 0.01 zale»no±¢ pomi¦dzy zapi¦tymi pasami bezpiecze«stwa podczas
wypadku a ±miertelno±ci¡ na skutek wypadku.

8. Ankietowani mieli do wyboru danie mi¦sne b¡d¹ wegetaria«skie. Na pytanie czy wy-
bierzesz danie mi¦sne odpowied¹ tak udzieliªo 97 osób z po±ród 150 ankietowanych. Po
zastosowanej ankiecie uczestnikom przedstawiono �lm na temat traktowania zwierz¡t i
przy»¡dzania z nich posiªków. W wyniku badania: odpowiedzi tak udzieliªo 49 osób, w
tym 5 osób co wcze±niej udzieliªo odpowiedzi nie. Skonstruowa¢ odpowiedni¡ tabel¦ kon-
tyngencji do rozwi¡zania tego zadania.

9. Pewien produkt mo»na wytwarza¢ trzema metodami produkcji. Wysuni¦to hipotez¦, »e
wadliwo±¢ produkcji nie zale»y od metody produkcji. Wylosowano niezale»nie prób¦ 280
sztuk wyboru. Otrzymane wyniki badania jako±ci dla poszczególnych metod podano w
tabeli:

jako±¢ Metoda I Metoda II Metoda III
dobra 50 80 60
zªa 10 60 20

Na poziomie istotno±ci 0.05, zwery�kowa¢ hipotez¦ czy jako±¢ produkcji zale»y od metody
produkcji.
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