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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) Leunketa esponentzialean, y4 = 6, y5 = 8, LE4 = 6.5, α = 0.4. Zenbat da
ŷ6?

(a) 7.1

(b) 7.4

(c) 6.9

(d) Beste bat da erantzuna.

(2) n = 4 datuekin egindako karratu txikienen erregresio zuzen batean infor-
mazio hau eskuratu da: x1 = 1, e1 = 3, x2 = 2, e2 = −4, x3 = 3, e3 =
4, x4 = 4. e4 errorea kalkulatu eta erroreen diagrama egin ondoren, zein da
diagnostikoa?

(a) Heterokedastikotasuna.

(b) Autokorrelazioa.

(c) Zehaztapen errorea.

(d) Erregresioaren diagnostiko zuzena egin daiteke.

(3) Ipar nahiz Hego Euskal Herriko biztanleen artean, sexuaren eta lan-egoerari
buruzko inkesta bat egin da eta Iparraldean emakumeek lanean izateko jo-
era handiagoa dutela egiaztatu da asoziazio handiz; Hego Euskal Herrian,
berriz, alderantziz gertatzen da, asoziazio handiz orobat. Zein da inter-
akzioa sorrarazten duen aldagaia?

(a) Ez dago interakziorik, asoziazio sendoa baizik.

(b) Sexua.

(c) Jatorria.

(d) Lan egoera.
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(4) Kontingentzia taula batean, aldagai independentearen kategoriak zutabee-
tan jarri dira. Noiz da lambda 0?

(a) Apustu edo aurresan guztiak errenkada berdina direnean.

(b) Apustu edo aurresan guztiak zutabe berdina direnean.

(c) Zutabe guztietan, gelaska batean ezik, maiztasun guztiak 0 direnean.

(d) Errenkada guztietan, gelaska batean ezik, maiztasun guztiak 0 direnean.

0.3cm

(5) Kontingentzia taula honetan, zenbat balio du kobariantzak?

x/y 0 1

0 4 4
1 4 4

(a) 0

(b) 1

(c) 1/4

(d) 1/16

(6) Hauetatik zein da egia?

(a) Khi-karratuk 0tik 1era bitarteko balioak hartzen ditu.

(b) 0/1 motako Aldagai dikotomikoen arteko korrelazio-koefiziente linealak
0tik 1era bitarteko balioak hartzen ditu.

(c) 2 bider 4 taula batean, kontingentzia koefiziente maximoa 0.86 da.

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.

(7)
∑
xy = 100,

∑
x2 = 100,

∑
x = 10,

∑
y = 10, n = 10. Zein da erregresio-

zuzena?

(a) ŷ = 1

(b) ŷ = x

(c) ŷ = 1 + x

(d) Ezin da kalkulatu, egin beharreko zatiketa batean zatitzailea 0 delako.
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(8)
∑
y2 = 100, ŷ = 1 + x,

∑
x = 10. Zein da mugatze-koefizientea?

(a) 0.1

(b) 0.9

(c) 0.11

(d) Ezin da kalkulatu.

(9) Bigarren Mundu Gerraz geroztik petrolioaren prezioan hiru beheraldi handi
izan dira, gutxigorabehera 20 urterokoak, goraldi luzeen ondoren, garai
haietan ustegabekoak baina egun azalpen historiko argia dutenak. Zein
denbora-osagaitaz ari da?

(a) Joera

(b) Zikloa

(c) Urtarokotasuna

(d) Hondar-osagaiko hiru gertakari.

(10) Zer da SSE?

(a) Standard Seizure of Errors

(b) Standard Statistical Error

(c) Sum of Squared Errors

(d) Sum of Standard Errors
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