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Erantzun bakarra da zuzena galdera bakoitzean. Guztira testak 2.25
puntu balio du. Erantzun zuzenak 0.15 puntu balio du. Erantzun ok-
errak 0.075 puntu kentzen du. Galderak erantzun gabe utz daitezke,
punturik gehitu eta kendu gabe.

(1) Zenbat da
(

m
m−1

)
?

(a) m

(b) 1

(c) 0

(d) m!

(2) Lau zifrako zenbat zenbaki desberdin osa daitezke 1, 2, 3, 4, 5 eta 6 zifrekin,
zifrak errepikatu ahal badira?

(a) 46

(b) 64

(c)
(
6+4−1

4

)
(d) Ezin da kalkulatu formulaz.

(3) Adierazpen hau laburtu behar duzu: (A ∪B) ∩ (A ∩B).

(a) A ∪B

(b) Ω

(c) A ∩B

(d) ∅

(4) Bartzelonako UAB unibertsitatean ikasturtean 3 irakasgai egiten dira. Edozein
ikaslek 12 irakasgaiko karrera 4 urtetan bukatzeko probabilitatea kalku-
latzeko, zein jardunbide erabiliko zenuke?

(a) Laplaceren erregela.

(b) Jardunbide enpirikoa.

(c) Jardunbide subjektiboa.

(d) Laplaceren erregela eta jardunbide enpirikoa.
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(5) Autobusa galtzeko 0.1eko probabilitatea daukat. Zenbat da 5 egunetan
zehar gutxienez egun batean autobusa galtzeko probabilitatea?

(a) 1− 0.95

(b) 0.1× 5

(c) 0.15

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.

(6) Ustezko banaketa-funtzio hau eratu da: F (x) = x2 − 1 ; 1 ≤ x ≤ 2. Zer
esan dezakezu betetzen dituen baldintzei buruz?

(a) Bete egiten ditu.

(b) Betetzen duen bakarra gorakortasunari buruzkoa da.

(c) Infimoari (inf) buruzko baldintza ez du betetzen.

(d) Supremoari (sup) buruzko baldintza ez du betetzen.

(7) Tenperatura-sentsore batek 0.1 graduko tenperatura da. Zein tarteko proba-
bilitatea kalkulatu behar da sentsore horretan tenperatura 9 graduko izateko
probabilitatea?

(a) 8.9-9.1

(b) 8.95-9.05

(c) 8-10

(d) 8.5-9.5

(8) P (A ∩B) = 0.4,P (A) = 0.5,P (B) = 0.8. Zenbat da P (A/B)?

(a) 0.2

(b) 0.5

(c) 0.8

(d) Beste bat da erantzuna

(9) R softwareko agindua: urnsamples(c(1:4),size=2,rep=F,ord=F). Emaitze-
tan, zenbat aukera dira guztira?

(a) 1

(b) 6

(c) 12

(d) 16

(10) P (A) = 0.5, P (A) = 0.5. P (B/A) = 0.5, P (B/A) = 1. Kalkulatu P (A/B).

(a) 0.33
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(b) 0.5

(c) 1

(d) Datuak ez dira zuzenak.

(11) Zorizko aldagai batek 0 eta 1 balioak har ditzake 0.4 eta 0.6 probabilita-
teekin, hurrenik hurren. Kalkulatu bariantza.

(a) 0.4

(b) 0.6

(c) 0.24

(d) 0.16

(12) Eguneko salmentak 0,1,2 eta 3 izan daitezke 0.1, 0.2, 0.3 eta 0.4 prob-
abilitateekin, 4 egunetan zehar eta independentziaz. Nola osatzen dira
probabilitate-zuhaitzeko adar guztiak R softwarean?

(a) addrv(n=4,c(0:3),probs=c(0.1,0.2,0.3,0.4))

(b) iidspace(c(0,1,2,3),ntrials=4,probs=c(0.1,0.2,0.3,0.4))

(c) urnsamples(n=4,c(0,1,2,3),probs=c(0.1,0.2,0.3,0.4))

(d) Aurreko guztiak okerrak dira, kasu batean agindu nagusia zuzena izan
arren.

(13) P [X = x] = (1− k)x; x = 0, 0.5, 1.

(a) k parametroa da.

(b) k = 0.5 bete behar da.

(c) k = 1/3 bete behar da.

(d) k = 2/3 bete behar da.
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(14) Dado batean 1 eta 2 balioak suerta daitezke, 0.5 eta 0.5 probabilitateaz.
Kalkulatu hirugarren mailako momentu zentrala edo batezbestekoari bu-
ruzkoa.

(a) 0

(b) 1.5

(c) 1.53

(d) 0.53

(15) Akasgabe izateko probabilitatea 0.8 da. Itxaropenez edo batezbestez, zen-
bat akastun espero da bigarren akasgabearen aurretik?

(a) 0.5

(b) 2

(c) 4

(d) 8
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