
ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA (Praktika: Lehen zatia).

2013ko urtarrilaren 22a

Irakaslea: Josemari Sarasola

I. ebazkizuna

Taula-joko batekin egindako saio bat bukatzeko jokalari-bikote hainbatek behar
duten denbora jaso da minututan. Hauek dira datuak (75 datu daude guztira
eta ordenaturik azaltzen dira):

105 113 116 117 118 119 122 125 125 126 126 127 129 130 133 134 135 136 137

137 138 139 140 141 141 141 141 141 142 143 143 144 144 145 146 147 147 147

147 148 149 150 150 150 151 152 152 152 153 153 154 154 154 155 156 157 160

161 166 167 168 170 170 171 171 175 176 177 178 178 179 179 183 188 196

Egin beharreko atazak:

(a) Datuak bildu zabalera konstanteko 7 tartetan, ahal den neurrian tarte muga
erregularrekin. Eskuratu duzun taulatik, kalkulatu batezbesteko aritmetiko
sinplea.(0.5 puntu)

Ibiltartea 196-105=91 izanik, datuak 7 tartetan biltzeko 91/7=13 zabaler-
ako tarteak eratu behar dira. Tarte-balioak erregularrak izan daitezen, 15
baliora borobilduko da. 100dik hasita, tarteak 100-115, 115-130, ... izango
dira.

Denbora Jokaldiak(n) x nx
100-115 2 107,5 215
115-130 11 122,5 1347,5
130-145 20 137,5 2750
145-160 23 152,5 3507,5
160-175 9 167,5 1507,5
175-190 9 182,5 1642,5
190-205 1 197,5 197,5

11167,5

x =
11167, 5

75
= 148, 9

Batezbestez 148,9 minutukoa da joko-saio bakoitza.
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(b) Kalkulatu aurreko taulatik desbideratze estandarra. Portzentaje moduan,
zenbat desbideratzen da datu bakoitza batezbestekotik?(1 puntu)

nx2

23112,5
165068,75

378125
534893,75
252506,25
299756,25
39006,25

1692468,75

sx =

√
1692468, 75

75
− 148, 92 = 19, 87

Portzentajean datu bakoitza 19, 87/148, 9 = 0.133 = %13.3 desbideratzen
da batezbestekotik. Balio hori aldakortasun koefizientea da.

(c) Kalkulatu kuartil arteko ibiltartea jatorriko datuak harturik nahiz taularatu-
tako datuak harturik. Zein da emaitza zehatzena?(1 puntu)

Emaitza zehatzena jatorriko datuak hartuta izango da, tarteak hartuta hur-
bilketa egiten baita interpolazioz.

Jatorriko datuak harturik egingo da lehendabizi:

• Q1?

0.25× 75 = 18.75 (lehen koartila 18.75garren datua da)

18. datua: 136; 19. datua: 137

Q1 = 136× (1− 0.75) + 137× 0.75 = 136.75

• Q3?

0.75× 75 = 56.25 (hirugarren koartila 56.25garren datua da)

56. datua: 157; 57. datua: 160

Q3 = 157× (1− 0.25) + 160× 0.25 = 157.75

Beraz,

IQ = Q3 −Q1 = 21
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Tartetan bildutako datuak harturik kalkulatuko dira jarraian. Horretarako
maiztasun metatuak kalkulatu behar dira.

Tarteak N (maizt. met.)
100-115 2
115-130 13
130-145 33
145-160 56
160-175 65
175-190 74
190-205 75

• Q1?

0.25× 75 = 18.75 (lehen koartila 18.75garren datua da)

Beraz, 130-145 tartean dago. Interpolazioz kalkulatuko da (ikus irudia)

x/5, 75 = 15/20→ x = 4, 3125→ Q1 = 130 + 4.3125 = 134.3125

• Q3?

0.75× 75 = 56.25 (hirugarren koartila 56.25garren datua da)

Beraz, 160-175 tartean dago. Interpolazioz kalkulatuko da (ikus irudia)

x/0, 25 = 15/9→ x = 0, 416→ Q3 = 160 + 0.416 = 160.416

Beraz,

IQ = Q3 −Q1 = 26.1

130 145Q(1)

13

33

18,75

56

56,25

65

160 175Q(3)

xx

5,75

20 9

0,25

1515

Emaitza zehatzena jatorriko datuekin kalkulatutakoa da.
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(d) Kaxa-diagrama marraztu gabe eta jatorriko datuak harturik, azter ezazu
kaxa-diagramaren irizpidearen arabera outlier edo muturreko daturik da-
goen, alde batera zein bestera.(1 puntu)

Lehen eta hirugarren kuartiletatik besoen luzera maximoa 1.5(Q3 −Q1) =
1.5× 21 = 31.5 da. Beraz, besoen muturrak balio hauetaraino hel daitezke
eta hortik haratago liratekeen datuak izango dira muturrekoak:

• behetik, Q1−1.5(Q3−Q1) = 136.75−31.5 = 105.25; beraz, muga hori
baino txikiagoa den datu bat dagoenez, 105 alegia, muturreko datua
izango da;

• goitik, Q3 + 1.5(Q3 −Q1) = 157.75 + 31.5 = 189.25; beraz, muga hori
baino handiagoa den datu bat dagoenez, 196 alegia, muturreko datua
izango da.
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(e) Tartetan bildutako taulan lehenengo eta azkeneko bi tarteak batera jarri
(adibidez, 100-110 eta 110-120 izanik, 100-120 eratuz) eta maiztasun-taula
berriari dagokion histograma marraztu.(0.5 puntu)

Tarte zabalerak desberdinak direnez, histogramako zutabee altuera dentsitatea
izango da (3. zutabean):

Denbora Jokaldiak(n) Dentsitatea
100-130 13 0.0057
130-145 20 0.0177
145-160 23 0.0204
160-175 9 0.0080
175-205 10 0.0044

75
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II. ebazkizuna

Froga psikotekniko batean pertsona batzuk izan dituzten puntuazioak jaso dira:

146-113-156-166-147-91

Egin beharreko atazak:

Datu guztiak barnehartzen dituzten neurriak kalkulatuz, aztertu datuetarako
banakuntza normala eredu egokia den. Laguntza: bi neurri desberdin kalkulatu
behar dituzu. (2.5 puntu)

Banakuntza normalaren egokitasunerako alborapena eta kurtosia aztertu behar
dira. Datu guztiak kontuan hartzen dituen alborapen eta kurtosi neurriak hauek
dira, hurrenik hurren:

AF =

∑
(x− x)3/n

s3x

Kp =

∑
(x− x)4/n

s4x

Egin beharreko kalkuluak hauek dira:

x x2 (x− x)3 (x− x)4

146 21316 -857,375 8145,0625
113 12769 -12977,875 304980,0625
156 24336 7414,875 144590,0625
166 27556 25672,375 757335,0625
147 21609 1157,625 12155,0625
91 8281 -94196,375 4285935,0625
819 115867 -72072 5513140,375

x =
819

6
= 136, 5

sx =

√
115867

6
− 136, 52 = 26, 05

AF = −72072/6
26,053 = −0, 68 ; negatiboa denez, ezker aldera alboratua; hala ere,

baliteke alborapena txikia izatea, baina hori ebaluatzeko laginketa errorea aztertu
behar da.

Kp = 5513140,375/6
26,054 = 1.99; 1.6-3 tartean dagoenez, platikurtikoa da, hau da,

banakuntza normala baino zapalagoa.
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Ondorio gisa, alborapenari eta kurtosiari buruzko baldintza (simetrikoa eta
mesokurtikoa izatea, alegia) ez dira betetzen eta beraz, datu hauetarako ba-
nakuntza normala ez da eredu egokia izango.

III. ebazkizuna

Ikasle zenbaiten sexua (g: gizon/e: emakume) eta ikasketa-mota (l: letrak/z:
zientziak/t: teknologia/o: osasuna/g: gizarte zientziak) jaso dira:

>sexua=c("g","e","e","e","g","g","g","e","g","e","g","e","g")

>ikasketa=c("t","o","t","l","t","z","l","z","g","g","t","t","o")

>datuak=dataframe(sexua,ikasketa)

Egin beharreko atazak:

(a) Ikasle guztien ikasketari buruzko datuei dagokien maiztasun absolutuen
taula eta dagokion zutabe-diagrama eratu, zutabeak izen osoarekin jarriz
eta kolore-gama batez margotuz.(0.5 puntu)

>table(ikasketa)

>barplot(sort(table(ikasketa),decreasing=TRUE),names.arg=c("Teknikoa","Gizartea",

"Letrak","Osasuna","Zientziak"),col=terraincolors(5))

(b) datuak datu-multzotik hartu gizonezkoen ikasketa-datuak soilik eta dagok-
ien maiztasun erlatiboen taula eratu.(0.5 puntu)

>gikasketa=datuak$ikasketa[datuak$sexua=="g"]

>gerl=propotable(table(gikasketa))

>gerl

(c) Gizon eta emakumeetarako, modu bereizian, ikasketari buruzko maiztasun
erlatiboekin bi zutabe diagramak eratu, zutabeak metatu gabe.(0.5 puntu)

>eikasketa=datuak$ikasketa[datuak$sexua=="e"]

>eerl=proptable(table(eikasketa))

>batera=cbind(gerl,eerl)

>barplot(batera,beside=TRUE)
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ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA (Testa: Lehen zatia).

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2013ko urtarrilaren 22a

Iraupena: 18 minutu

Erantzun bakarra da zuzena galdera bakoitzean. Guztira testak 2
puntu balio du. Erantzun zuzenak 0.2 puntu balio du. Erantzun
okerrak 0.1 puntu kentzen du. Galderak erantzun gabe utz daitezke,
punturik gehitu eta kendu gabe.

ERANTZUNAK: BBCAD-CDCCC

(1) Kuantil hauek kalkulatu dira: D3, P4 eta Q3. Zein da egia?

(a) D3 < P4 < Q3

(b) P4 < D3 < Q3

(c) D3 < Q3 < P4

(d) Ezin da jakin zein den zein baino txikiagoa datuak eskuratu aurretik.

(2) Lorenzen kurbako puntuak kalkulatuta, emaitza hauek eskuratu dira: p1 =
0.1, q1 = 0.05, p2 = 0.2, q2 = 0.25, p3 = 0.4, q3 = 0.3, p4 = 0.8, q4 = 75. Zein
puntutan dago aurkitzen da lehen kontraesana, hasieratik bilatzen hasita?

(a) Lehenengoan.

(b) Bigarrenean.

(c) Hirugarrenean.

(d) Ez dago inongo kontraesanik.

(3) Honako hauetatik zein da alborapen-neurri jasankorra?

(a) Q3−Q1

Q3+Q1

(b) Q3+Q1

Q3−Q1

(c) Q3+Q1−2Me
Q3−Q1

(d) Q3−Q1+Me
Q3−Q1

(4) Ikasgela bakoitzeko ikasle-kopuruak jaso behar dira Gipuzkoako hezkuntza
sare publikoan. Zein da ikerketa-unitatea?

(a) Ikasgela bakoitza.

(b) Ikasle bakoitza.

(c) Sare publikoko ikasle guztien multzoa.

(d) Sare publikoko ikasgela guztien multzoa.

(5) Populazio bateko elementu guztiak aztertu behar dira ikerketa batean. Nola
deritzo datuak jasotzeko prozedura horri?

(a) Laginketa sistematikoa.
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(b) Laginketa exhaustiboa.

(c) Lakinketa osotua.

(d) Zentsua.

(6) Errentak guztiak eta pobrezia muga 100 euro igotzea erabakitzen da. Zein
da egia?

(a) Pobre kopurua eta pobreziaren intentsitatea ez dira aldatuko.

(b) Pobre kopurua berdina izango da eta intentsitatea handitu egingo da.

(c) Pobre kopurua berdina izango da eta intentsitatea txikitu egingo da.

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.

(7) Datuak: 2, 4, 1, 8. Kalkulatu
∑4

i=1(2xi + 3).

(a) 30

(b) 33

(c) 24

(d) 42

(8) Enpresa bateko salmentak 1234 unitatekoak izan ziren 2004 urtean. 2012
urtean 2341 unitatekoak izan ziren. Zenbat da salmenten urtez urteko
batezbesteko hazkundea?

(a) %6.33

(b) %7.33

(c) %8.33

(d) %9.33

(9) Aurreko urtean hau izan zen merkatuaren banaketa sektore enpresen artean:
A: %25, B:%40, C:%15, D:%20. Zenbat da Shannonen aniztasun adierazlea?

(a) 1.119

(b) 1.219

(c) 1.319

(d) 1.419

(10) Sakabanatzeari buruz, zein da faltsua?

(a) Ibiltartea neurri ez jasankorra da.

(b) Datuei konstante bat gehituta, sx desbideratzen estandarra ez da al-
datzen.

(c) Bariantza beti da desbideratze estandarra baino handiagoa.

(d) Aldakortasun koefizientea sakabanatze neurri erlatiboa da.

9


