
ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA (Lehen zatia: praktika).

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2014ko urtarrilaren 24a.

I. ebazkizuna (4 puntu)

Denda bat jartzeko leku egokiena bilatzen ari da eta horretarako larunbat arrat-
salde bateko bost minutuko zenbait alditan zehar Donostiako Parte Zaharreko bi
gunetatik zenbat pertsona pasatzen diren jaso da. Honako hauek dira emaitzak:

Aldamar kalea: 39-44-65-32-25-36-38-56-54-33-28

Narrika kalea: 55-34-36-65-48-52-72-95-42

(a) Eratu grafiko berean bi kaxa-diagramak eta horretarako behar diren kalku-
luak erakutsi eta taula batean laburtu. (2.5 puntu)

Kaxa-diagrametarako behar diren kuartilak kalkulatzeko, datuak ordenatu
egin behar dira lehendabizi:

ALDAMAR KALEA: 25 28 32 33 36 38 39 44 54 56 65 (11 datu)

Mediana erdiko datua da: 38.

Lehen kuartila? =25. pertzentila; 0.25 × 11 = 2.75

Q1 = 2.75garren datua = 28 × (1 − 0.75) + 32 × 0.75 = 31

Hirugarren kuartila? =75. pertzentila; 0.75 × 11 = 8.25

Q3 = 8.25garren datua = 44 × (1 − 0.25) + 54 × 0.25 = 46.5

NARRIKA KALEA: 34 36 42 48 52 55 65 72 95 (9 datu)

Mediana erdiko datua da: 52.

Lehen kuartila? =25. pertzentila; 0.25 × 9 = 2.25

Q1 = 2.25garren datua = 36 × (1 − 0.25) + 42 × 0.25 = 37.5

Hirugarren kuartila? =75. pertzentila; 0.75 × 9 = 6.75

Q3 = 6.75garren datua = 55 × (1 − 0.75) + 65 × 0.75 = 62.5
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Orain, kaxa-diagramak eratzeko kalkuluak garatzen dira tauletan:

KAXA DIAGRAMAK ALDAMAR NARRIKA
Me 38 52
Q1 31 37.5
Q3 46.5 62.5

Q3 −Q1 15.5 25
1.5(Q3 −Q1) 23.25 37.5

Q1 − 1.5(Q3 −Q1) 7.75 0
Albo-balioak azpitik 25 34

Outlier balioak azpitik - -
Q3 + 1.5(Q3 −Q1) 69.75 100

Albo-balioak gainetik 65 95
Outlier balioak gainetik - -

(b) Grafikoari behatuz, zein da oro har jende gehien igarotzen den kalea? Zen-
bateko aldeaz beste kalearekin alderatuta? (0.25 puntu)

Kaxako erdi marrari, medianari alegia, erreparatuta, Narrika kaletik batezbestez
jende gehiago igarotzen da, oro har 52-38=14 pertsona gehiago bost minu-
tuko.
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(c) Grafikoari behatuz, zein da jende etorrera sakabanatuena duen kalea? In-
terpretazio hori baieztatzen al da dagokion neurri erlatiboa kalkulatuta?
(0.75 puntu)

Bistaz, sakabanatzea kaxaren zabaleraz (hau da, kuartil arteko ibiltarteaz)
aztertzen da. Narrika kalean zabalagoa da eta, beraz, han jendearen igarotzea
sakabanatuagoa da.

Ondorio hau zehaztasunez baieztatzeko kuartil arteko ibiltarte erlatiboa
(sakabanatze neurri erlatibo bat erabili behar baita) kalkulatu behar da:

IEQ(Aldamar) =
Q3 −Q1

Q3 + Q1
= 0.2

IEQ(Narrika) =
Q3 −Q1

Q3 + Q1
= 0.25

Kalkulua eginda, bistaz ateratako ondorioa baieztatu egiten da.

(d) Ikerketa-galderatxo bat da ondorengoa. Larunbat arratsaldeetan 4etatik
8etara zabaltzeko asmoa dago. Mediana arratsalde osoko erreferentziazko
baliotzat harturik, Narrika kaletik pasatzen direnen %2 dendara sartu eta
100 euroko erosketa bat egiten dutela zenbatetsi bada, zenbateko fakturazio
aurresan behar duzu arratsalde osorako? (0.5 puntu)

Narrika kaletik 52 pertsona pasatzen dira batezbestez 5 minutuko eta beraz
52 × 12 × 4 = 2496 4etatik 8etara. %2ek erosten dutenez, erosleak 2496 ×
0.02 = 49.92 dira, eta bakoitzak 100 euro gastatzen badu, 4992 euroko kaxa
egingo da guztira gutxi gorabehera.
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II. ebazkizuna (3 puntu)

2013 urtean zehar Donostiako Parte Zaharreko familien artean egindako inkesta
batean errenta galdetu da, besteak beste. Datuak hauek dira, milaka eurotan:

2013: 12 8 6 15 22 24 25 18 26

Pobrezia-muga 3. dezilean finkatu da.

2014 urtean zehar pobrezia murrizteko bi aukera hauek planteatu dira:

• 75. pertzentiletik gora dauden familiei euren errentaren %20 kendu eta
diru-kopuru hori pobreen artean neurri berean banatzea. Errentan ez da
bestelako aldaketarik izango.

• Ekonomia berpizteko plan bat aurrera eraman. Horren ondorioz, familia
pobreen errenta %20 igoko da eta besteena %10 (ohartu pobrezia muga
ere aldatu egingo dela).

Pobre-kopurua, pobreziaren intentsitatea eta pobreziaren neurri orokorra aztertu
2013 urterako eta 2014 urteko bi aukeretarako. Pobrezia, oro har, ahal den
gehiena murrizteko, zein aukera hartu behar da?

2013 urtea

Kuantilak kalkulatzeko datuak ordenatzen dira lehenbizi:

6 8 12 15 18 22 24 25 26

9 datu daudenez, 3. dezila 0.3× 9 = 2.7gn datua da (2gn eta 3gn datuak hartu
behar dira):

z = 8 × (1 − 0.7) + 12 × 0.7 = 10.8

Pobreak errenta txikieneko 2 familia dira, 10.8ko errentatik beherakoak. Po-
breen portzentajea 2/9=%22 da.

Pobreziaren intentsitatea, berriz:

(10.8 − 6) + (10.8 − 8)

2 × 10.8
= 0.35

Azkenik, pobreziaren neurri orokorra:

2[(10.8 − 6)(2 + 1 − 1) + (10.8 − 8)(2 + 1 − 2)

9 × (2 + 1) × 10.8
= 0.085
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2014 urtea, lehen aukera

75 pertzentila kalkulatu behar da; 0.75×9 = 6.75gn datua da. Beraz, aberatsak
7gn, 8gn eta 9gn familiak dira, 24, 25 eta 26 irabazi eta %20 kenduko zaienak:

24 × 0.2 = 4.8

25 × 0.2 = 5

26 × 0.2 = 5.2

Guztira 4.8+5+5.2=15 kentzen zaie eta bi pobreenei ematen zaie:

6 + 7.5 = 13.5

8 + 7.5 = 15.5

Errentak honela geratzen dira:

13.5 15.5 12 15 18 22 19.2 20 20.8;

ordenaturik, 12 13.5 15 15.5 18 19.2 20 20.8 22

Pobrezia-muga birkalkulatu behar da:

z = 13.5 × (1 − 0.7) + 15 × 0.7 = 14.55

Pobreak, lehen bezala, 2 dira, %22.

Pobreziaren intentsitatea, berriz:

(14.55 − 12) + (14.55 − 13.5)

2 × 14.55
= 0.12

Azkenik, pobreziaren neurri orokorra:

2[(14.55 − 12)(2 + 1 − 1) + (14.55 − 13.5)(2 + 1 − 2)

9 × (2 + 1) × 14.55
= 0.03
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2014 urtea, bigarren aukera

Errentak birkalkulatu behar dira:

7.2 9.6 13.2 16.5 19.8 24.2 26.4 27.5 28.6

Pobrezia-muga birkalkulatu behar da:

z = 9.6 × (1 − 0.7) + 13.2 × 0.7 = 12.12

Pobreak, lehen bezala, 2 dira, %22.

Pobreziaren intentsitatea, berriz:

(12.12 − 7.2) + (12.12 − 9.6)

2 × 12.12
= 0.30

Azkenik, pobreziaren neurri orokorra:

2[(12.12 − 7.2)(2 + 1 − 1) + (12.12 − 9.6)(2 + 1 − 2)

9 × (2 + 1) × 12.12
= 0.075

Pobrezia ahal den gehiena murrizteko lehen aukera erabaki behar da, pobreziaren
neurri orokorra harekin baita txikiena.
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III. ebazkizuna: R softwarea

40 urte arteko emakume zenbaiten seme-alaba kopuruak jaso dira:

2-0-1-1-0-0-0-1-2-1-0-0-0-1-2-1-2-3-1-1-1-1-1-2

Egin beharreko atazak:

(a) Datuak sartu eta dagokien maiztasun-taula eratzeko agindua eman. (0.25
puntu)

>x=c(2,0,1,1,0,0,0,1,2,1,0,0,0,1,2,1,2,3,1,1,1,1,1,2)

>taula=table(x) zenbakizko balioak direnez, ordenaturik ematen du

(b) Sektore diagrama eta barra diagrama eratu, aldagaiaren balioak ordena-
turik, kolore gama batekin. (0.25 puntu)

>pie(taula,col=terrain.colors(4)

>barplot(taula,col=terrain.colors(4)

(c) Datuen populazio bariantza kalkulatzeko aginduak idatzi. Ohartu, popu-
lazio bariantza kalkulatu behar dela, eta ez lagin bariantza. (0.25 puntu)

>var(x) lagin bariantza

>(23/24)*var(x) populazio bariantza

(d) Alborapena eta kurtosi neurriak kalkulatu, horretarako behar den paketea
kargatuz. (0.25 puntu)

>library(moments)

>skewness(x)

>kurtosis(x)
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ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA (Testa: Lehen zatia)

Irakaslea: Josemari Sarasola - Data: 2014ko urtarrilaren 24a

Erantzunak: CACCA-BBCDA

Iraupena: 20 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.

(1) Hainbat egunetan zehar denda bateko salmentak jaso dira, milaka eurotan.
Zein da ikerketa-unitatea?

(a) Mila euro.

(b) Denda.

(c) Egun bakoitza.

(d) Salmenta.

(2) Azken bi astetako eguneko fakturazioak alderatu nahi dira datu-diagrama
egoki baten bitartez. Zein da diagrama egokiena?

(a) Puntu-diagrama.

(b) Histograma.

(c) Maiztasun metatuen histograma.

(d) Barra-diagrama, egunari erreparatu gabe.

(3) Helburua azken 10 egunetako eguneko batez besteko salmenta 100 izatea.
89ra heldu da. Beste hiru eguneko epea eman digute helburua lortzeko.
Zenbat saldu behar da hiru egun horietan?

(a) 110

(b) 300

(c) 410

(d) Beste bat da erantzuna.

(4) 3 urtetan zehar bankuko gordailua 1200 eurotik 1500 eurotara pasa da.
Hurrengo bi urteetarako interes-tasak %10 eta %5 izanen dira, hurrenez
hurren. Zenbat izango da batez besteko interes-tasa 5 urteetarako?

(a) %5.6

(b) %6.6

(c) %7.6

(d) Beste bat da erantzuna.
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(5) Irakasle batek 9 ikasleren kalifikazioak jarri ditu 0tik 10era. Mediana 6 bada,
batezbesteko aritmetiko sinplea zenbat da gutxienez?

(a) 3.33

(b) 4.66

(c) 5.11

(d) Beste bat da erantzuna.

(6) Flasko bateko edukiera nominala edo estandarra 10 ml da. Hiru flaskoren
edukia jaso da: 9 ml, 11 ml, 12 ml. Zenbat da nominalari buruzko batez
besteko errore kuadratikoa?

(a) 1.33 ml

(b) 1.41 ml

(c) 2.11 ml

(d) Beste bat da erantzuna.

(7) Datu-multzo batean datu guztiak 0 eta 1 dira. 100 datu dira guztira.
Batezbestekoa 0.4 bada, zenbat da bariantza?

(a) 0.4

(b) 0.24

(c) 0.16

(d) Ezin da kalkulatu.

(8) Egoera hauetatik zein kasutan ezin da aurreikusi heterogeneotasuna sortuko
dela, datuak batera jartzean?

(a) Denda bateko eguneko batez besteko jantzien salmenta kalkulatzeko,
astegun desberdinetako datuak batera jartzean.

(b) Heriotz-adinak aztertzeko, emakumeak eta gizonak batera jartzean.

(c) Abenduko eta urtarrileko datuak batera jartzean, eguneko batez besteko
tenperatura aztertzeko.

(d) Hotelen batez besteko okupazioa aztertzean, abuztuko eta iraileko dat-
uak batera jartzean.
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(9) Gipuzkoako eta Bizkaiko hainbat familiaren errentak jaso eta Giniren in-
dizeak kalkulatu dira: Gipuzkoan 0.24 suertatu da, Bizkaian 0.28. Zein da
interpretazio okerra?

(a) Ezin da esan erabateko ziurtasunez Bizkaian errentaren kontzentrazioa
handiagoa denik.

(b) Ezin da esan errentaren kontzentrazioa txikia denik, beste eskualde eta
urteetako indizeak jakin gabe.

(c) Lagin errorearen erreserbapean, Bizkaiko kontzentrazioa handiagoa da.

(d) Antzeko ikerketak kontuan hartu gabe, Bizkaiko kontzentrazio handia,
lagin errorearen erreserbapean.

(10) 400 datu jaso eta tartetan bildu dira. Lehen tartea 10-20 da eta hor 86 datu
daude. Zenbat da lehen dezila?

(a) 14.65

(b) 13.65

(c) 12.85

(d) 13.85
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