STATYSTYKA MATEMATYCZNA
LWZ
KOLOKWIUM 3 - WZÓR

1) (6 pkt) Rozklad czasu spȩdzonego na nauce Statystyki (w minutach) w grupie zlożonej ze
100 studentów ksztaltowal siȩ nastȩpua̧co:
0-10 minut 1 student,
10-20 minut 9 studentów,
20-30 minut 10 studentów,
30-40 minut 35 studentów,
40-50 minut 30 studentów,
50-60 minut 15 studentów.
Wyznaczyċ i zinterpretowaċ nastȩpuja̧ce miary statystyczne: a) średnia̧, b)odchylenie standardowe
z próby, c) modȩ (rachunkowo i graficznie), d) medianȩ (rachunkowo i graficznie), e) wspólczynnik
zmienności.
2A) (4 pkt) Zbadano 100 losowo wybranych studentów pewnej uczelni. Okazalo siȩ, że 12 z
nich umie rozwia̧zaċ to zadanie.
Znaleźċ przedzial ufności na poziomie ufności 1 − α = 0.9 dla nieznanego rzeczywistego odsetka
studentów tej uczelni, którzy umieja̧ rozwia̧zaċ to zadanie.
2B) (4 pkt) W celu wyznaczenia nieznanej dlugości deski dokonano 10 pomiarów pewnym
przyrza̧dem i otrzymano wyniki: 10.00, 10.04, 9.98, 9.91, 10.00, 9.96, 10.00, 10.05, 10.04, 10.02.
Znaleźċ przedzial ufności dla nieznanej wartości oczekiwanej pomiaru (tj. rzeczywistej dlugości
deski przy zalożeniu braku blȩdów systematycznych) na poziomie ufności 1 − α = 0.9. Zakladamy,
że rozklad wyników pomiarów jest rozkladem normalnym.
3A) (4 pkt) Sondaż opinii publicznej na temat frekwencji oczekiwanej w wyborach samorza̧dowych
wykazal, że w losowo wybranej grupie 2500 osób 1600 zamierza uczestniczyć w glosowaniu. Czy
na poziomie istotności równym 0.05 można przyja̧ć, że 60% ogólu osób zamierza wzia̧ć udzial w
wyborach do samorza̧du ?
3B) (4 pkt) Dokonano 25 pomiarów pewnym przyrza̧dem pomiarowym i uzyskano wariancjȩ
z próby 4. Na poziomie istotności α = 0.02 zweryfikować hipotezȩ, że odchylenie standardowe pomiaru tym przyrza̧dem jest wiȩksze niż 1.9. Zakladamy, że wyniki pomiarów maja̧ rozklad normalny.
UWAGA! Kolokwium bȩdzie skladaċ siȩ z 4 zadań. Jednego pierwszego, jednego drugiego,
jednego trzeciego i jednego czwartego. Czas trwania - 60 minut.

ODPOWIEDZI:
1) a) x = 37.9, b) s = 11.69, c) D = 38.33, d) M e = 38.57, e) v = 0.31. 2A) (0.07; 0.12). 2B)
(9.98; 10.02). 3A) nie. 3B) H0 odrzucamy (wyniki wszystkich obliczeń podane z dokladnościa̧ do
dwóch cyfr po przecinku).

