
Lista 2. 

Statystyka Matematyczna 

1. Proszę wyjaśnić następujące pojęcia : hipoteza zerowa, hipoteza alternatywna, błąd I 

rodzaju, błąd II rodzaju, p-wartość, wartości krytyczna, przedział ufności. 

2.  2. Należy przedstawić hipotezy statystyczne (hipotezę zerową i alternatywną) dla 

opisanych problemów:  

a) Pewien naukowiec badał polimorfizm genu E, determinującego ubarwienie u 

fretek. Badania wykazały, że między u odmiany barwnej A i B istnieją różnice w 

strukturze genu. 

b) Prowadzono badania nad zawartością kwasów tłuszczowych w żółtku jaj kur 

domowych karmionych różnymi paszami. 

c)  Grupa naukowców badała wpływ kofeiny na przyspieszenie akcji serca 

drobnych organizmów (takich jak rozwielitki) wodnych, ich badania wykazały 

przyspieszenie akcji serca u rozwielitek w pewnych stężeniach kofeiny.  

3. Przeprowadzono badania na 75 psach rasy Bokser (ang. german boxer)  z dolnośląskich 

hodowli. Wyniki badań wykazały, że średnia masa ciała psów z dolnośląskich hodowli 

wynosi 31 kg, odchylenie standardowe z próby wynosi 0,89 kg. Proszę wyznaczyć 

średni błąd standardowy dla średniej z opisanej próby na poziomie ufności 95%.  

4. Średnia cena 50 losowo wybranych podręczników akademickich wyniosła 28.40 PLN. 

Wiadomo, ze odchylenie standardowe cen tych podręczników sprzedawanych w Polsce 

wynosi 4.75 PLN. Wyznaczyć 95% przedział ufności dla średniej ceny podręcznika 

akademickiego zakładając, ze rozkład cen jest rozkładem normalnym.  

5. W populacji o rozkładzie normalnym pobrano próbę 10 elementową i dla obserwowanej 

cechy otrzymano wartości 15, 17.5, 20.5, 27, 28, 18.5, 21.5, 17, 19.5, 25. Podać 95% 

przedział ufności dla wartości średniej rozkładu obserwowanego cechy gdy nie jest 

znana wartość odchylenia standardowego oraz gdy jest znana wartość odchylenia 

standardowego z populacji i wynosi 5. Użyj pakietu R do wyznaczenia podstawowych 

statystyk, potrzebnych do obliczeń.  

6. Pewien ankieter zapytał 35 studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ile 

litrów kawy każdy z nich wypił w tygodniu poprzedzającym kolokwium z statystyki. 

Na podstawie odpowiedzi studentów, wyliczono że średnio przeciętny student wypijał 

7,4 litrów w tygodniu poprzedzającym kolokwium. Wartość odchylenia standardowego 

z próby wynosiła 0,6. Na poziomie ufności 99% oszacować przedziałowo przeciętną 

ilość litrów kawy wypijanej przez studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we 

Wrocławiu.  
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