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TESTOWANIE HIPOTEZ 

➔ STATYSTYKI TESTOWE Z ORAZ T 
 
 

1. W zakładzie produkującym tablice staż pracy (w latach) pracowników ma rozkład 
normalny o nieznanej średniej i wariancji równej 11. Z pośród wszystkich pracowników 
wybrano próbę 15 osobową i zanotowano ich staż pracy, otrzymując: 8, 3, 5, 10, 15, 
12, 13, 2, 1, 8, 9, 10, 14, 6, 11.  Czy na poziomie istotności 0.05 można uznać, że czas 
pracy pracowników jest większy niż 9 lat? 
 

2. W pewnej populacji wzrost losowo wybranej osoby ma rozkład normalny z nieznaną 
średnią i z wariancją 15. Przypuszcza się, że średni wzrost osoby z tej populacji to 175 
cm. Wybrano losowo 20 osób, dla których średni wzrost wyniósł 170 cm. Na poziomie 
istotności 0.01 zweryfikować prawdziwość poczynionego przypuszczenia. 
 

3. Kaziu założył się ze Michałem, że średni czas jedzenia lizaków przez dzieci w wieku  
3-9 lat jest dłuższy niż 4.5 min. W celu zbadania słuszności tego twierdzenia, zmierzył 
on czas jedzenia lizaków w grupie 144 losowo wybranych dzieci i okazało się, iż średni 
czas wyniósł 4.6 min z odchyleniem standardowym 0.92 min. Oceń na poziomie 
istotności 0.01 czy Kaziu miał racje.  
 

4. Z populacji krów mlecznych wybrano próbę składającą się z 350 sztuk (z 5 obór).  
Obliczono średnią wydajność krów - wyniosła ona 4350 kg oraz odchylenie 
standardowe 305 kg. Skądinąd wiadomo, że średnia wydajność mleczna w tym czasie 
wynosiła w kraju 4200 kg. Sprawdź, na poziomie istotności 0.01 czy wydajność 
mleczna w wybranych oborach istotnie różni się od średniej w kraju. 
 

5. Siłownia reklamuje program odchudzający twierdząc, że ćwiczący zmniejsza swój 
obwód w talii w ciągu pięciu dni ćwiczeń. Zmierzono obwody w talii 6 mężczyzn 
biorących udział w programie przed rozpoczęciem ćwiczeń i po upływie 5 dni. 
Otrzymano wyniki: 

 
 
 
 
 

Na poziomie istotności 0.01 określ czy reklama siłowni jest prawdziwa. 
    
 

6. Badano dwie odmiany truskawek ('klasyczne' i pnące). Zważono po 10 losowo 
wybranych owoców z każdej odmiany otrzymując odpowiednio masy owoców dla 
truskawek 'klasycznych': 13.70, 13.12, 14.15, 18.68,18.03, 11.43, 13.92, 11.94, 11.84, 
15.55 i dla pnących: 9.42, 11.97, 12.95, 13.20, 10.07, 12.62, 12.93, 15.16, 17.34, 
16.37. W oparciu o wyniki pomiarów ocenić na poziomie istotności 0.05 czy odmiany 
truskawek różnią się ze względu na masę.  

 


