
Lista 8. (Statystyka matematyczna)
Regresja liniowa

1. Badano ±rednie spo»ycie ziemniaków w kg (cecha X) jak i artykuªów zbo»owych w
kg (cecha Y ) przypadaj¡c¡ na jednego czªonka rodziny. Zbada¢, czy istnieje zale»no±¢
mi¦dzy cechami X oraz Y . Je»eli zale»no±¢ istnieje, to opisa¢ j¡ za pomoc¡ liniowej
funkcji regresji.

xi 0.70 0.60 0.80 0.85 0.55 0.65 0.90 1.00 0.75 0.50
yi 0.50 0.70 0.50 0.40 0.75 0.60 0.30 0.20 0.55 0.70

(a) Wiedz¡c, »e dana osoba zjada 250g ziemniaków dziennie, jakiego spo»ycia pro-
duktów zbo»owych przez t¡ osob¦ mo»na si¦ spodziewa¢?

(b) Kasia zjada o 300g produktów zbo»owych ni» Basia. O ile mniej/wi¦cej ziemnia-
ków zjada Basia od Kasi?

2. Istnieje podejrzenie »e ludzie dziel¡ si¦ na humanistów i matematyków tzn. je±li kto±
jest dobry z przedmiotów humanistycznych to z matematyk¡ mo»e ju» mie¢ problemy.
Wylosowano o±miu uczniów z czwartej klasy liceum i obliczono dla nich ±rednie z ocen
semestralnych z j¦zyka polskiego i z matematyki:

J. polski 3.4 2.9 4.3 3.8 3.3 4.7 3.6 3.9
Matematyka 4.6 4.4 3.6 3.2 3.8 3.5 4.6 3.1

(a) Jaka jest przewidywana ±rednia ocena z matematyki dla ucznia którego ±rednia z
j¦zyka polskiego wynosi 5.0?

(b) Wyznaczy¢ reszty dla modelu ze zmienn¡ zale»n¡ oznaczaj¡c¡ ocen¦ z matema-
tyki.

3. Oceni¢ stopie« wspóªzale»no±ci liniowej pomi¦dzy warto±ci¡ produkcji Y (w mln.zª), a
poziomem zatrudnienia X (jednostk¡ jest 100 pracowników).

X 6 4 7 3 5
Y 5 4 5 3 4

Wyznaczy¢ lini¦ regresji obrazuj¡c¡ zale»no±¢ liniow¡ warto±ci produkcji od poziomu
zatrudnienia oraz lini¦ regresji zale»no±ci odwrotnej.

(a) o ile wzro±nie/zmaleje warto±¢ produkcji je±li zatrudnienie wzro±nie o 200 pra-
cowników?

(b) o ile wzro±nie/zmaleje zatrudnienie je±li warto±¢ produkcji wzro±nie o 1mln zª ?
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(c) wyznaczy¢ spodziewany poziom warto±ci produkcji przy zatrudnieniu wynosz¡-
cym 180 pracowników.

(d) wyznaczy¢ spodziewan¡ wielko±¢ zatrudnienia je±li poziom warto±ci produkcji wy-
niesie 3 mln zª.
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