
ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Bigarren zatia: praktika).

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2014ko maiatzak 9

I. ebazkizuna (2 puntu) (Poisson banakuntzaren hurbilketa normala)

Supermerkatu bateko harategiko ilarara biltzen den jende kopurua Poissonen
banakuntzaren araberakoa da, batezbestez 15 minuturo 4 bezerorekin.

Egin beharreko atazak:

(a) Zenbat da 8 ordutan 120 bezero baino gutxiago biltzeko probabilitatea?
(0.4 puntu)

Lambda parametroa 8 ordutara egokitu behar da lehenbizi:λ = 4× 4× 8 =
128.

X ∼ P (λ = 128)→ N(µ = 128, σ =
√

128 = 11.31)

P [X < 120] = P

[
Z <

120− 128

11.31

]
= P [Z < −0.7] = 0.24

(b) Harategia kontzesio moduan uztea planteatzen ari da supermerkatuko jabeek.
Zenbat bezero ziurta ditzakete gutxienez %90eko probabilitateaz 8 ordutan
zehar? (0.6 puntu)

P [X > k] = P

[
Z >

k − 128

11.31

]
= 0.9

k − 128

11.31
= −1.28→ k = 113.52→ 113

Gutxiegiz borobildu behar da, zuhurtasunez jokatzeko.
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(c) Astean zehar 50 orduz irekitzen du supermerkatuak. Astean 650 bezero
pasa badira harategitik, bezeroen etorrera gutxitu dela esan al daiteke?
Adierazgarritasun-maila: %1. (1 puntu)

Lambda egokitu behar da: λ = 4× 4× 50 = 800.

H0 : λ = 800

Batezbestez 800 bezero pasatzen direla, 650 bezero pasatzea gutxi da eta beraz
frogaren norabidea ezker alderakoa da:

X ∼ P (λ = 800)→ N(µ = 800, σ =
√

800 = 28.28)

P [X < 650] = P

[
Z <

650− 800

28.28

]
= P [Z < −5.30] = ia 0

Gertatu denaren probabilitatea adierazgarritasun-maila baino txikiagoa denez,
hipotesi nulua batzertu eta bezero kopurua jeitsi dela ondorioztatu behar da.
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II. ebazkizuna (1.5 puntu) (LTZ)

Ontzi baten antxoa harrapaketa arrantzaldi bakoitzean batezbestez 1.4 tonakoa
dela uste da, 0.36ko desbideratze estandarraz. Banakuntza zehatza ezezaguna
da (gainera ez du axola problema ebazteko). Denboraldian 80 arrantzaldi bu-
rutzen dira. Antxoa tona bakoitzeko, langile bat hartzen da antxoa kontserba-
latetan sartzeko. Zenbat langile hartu behar dira harrapatutako antxoa guztia
prestatu eta latetan sartu ahal izateko probabilitatea 0.99 izan dadin? Problema
aiseago planteatzeko, probatu 120 langileko kopuruarekin.

X: arrantzaldi osoko harrapaketa

X = X1 +X2 + . . .+X80

X ∼ N(µ = 1.4× 80 = 112, σ =
√

0.362 × 80 = 3.22)

120 langile hartuta nahikoa da harrapaketa 120 tona edo txikiagoa denean
(berdintzak ez du axola, normala erabiltzen dugulako):

P [X < 120] = P

[
Z <

120− 112

3.22

]
= P [Z < 2.48] = 0.993

0.99ko probabilitateko langile kopuru zehatza kalkulatzeko:

P [X < k] = P

[
Z <

k − 112

3.22

]
= 0.99

k − 112

3.22
= 2.32→ k = 119, 4

Beraz, zuhurtasunez 120 langile beharko dira justu.
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III. ebazkizuna (1.5 puntu)

Lan estandar bat burutzeko denbora jaso da 40 gizon eta 60 emakumerengan.
Jasotako datuak homogeneoak diren frogatzeko, Wilcoxonen hein froga burutu
behar da. Datu guztiak ordenatu eta heinen batura kalkulatuta, hauek dira
emaitzak:

Wemakume = 987 ; Wgizon = 4063

Formulak (W1: W txikiena):

W1 ∼ N

(
µ =

n1(n1 + n2 + 1)

2
, σ =

√
n1n2(n1 + n2 + 1)

12

)

Bi sexuetako datuak batera jarri daitezkeela erabaki al daiteke? Adierazgarritasun-
maila: %1. Nahi duzun prozedura erabili: p balioarena edo balio kritikoarena.

Emandako formulak erabiliz:

W1 ∼ N
(
µ = 3030, σ =

√
20200 = 142.12

)
p balioaren metodoa baliatuz, gertatutakoa (987) berdintasun edo homogeneo-
tasunezko hipotesian legokiokeena (3030) baino txikiagoa denez:

P [W1 < 987] = P

[
Z <

987− 3030

142.12

]
= P [Z < −14.37] = ia 0

Probabilitatea (p balioa) alfa erdia baino txikiagoa denez, homogeneotasuna
baztertu egin behar da eta beraz, bi sexuetako datuak ezin dira batera aztertu.
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IV. ebazkizuna (1.5 puntu)

Lanpostua bilatzen ari direnen portzentajea zenbatetsi nahi du sindikatu batek.
Horretarako 250 herritar aktibo zoriz aukeratu eta horietatik 67k lan bila dabiltzala
adierazi dute.

Egin beharreko atazak:

(a) %95eko konfiantza-tarte simetriko bat eratu langabetuen proportzioari bu-
ruz.

67

250
± 1.96

√
67
250 (1− 67

250 )

250
: 0.268± 0.055

Lan bila dabiltzanak %21.3-%32.3 tartean daude %95eko konfiantzaz.

(b) Sindikatuak egoera ekonomikoa salatu nahi du. %98ko tarte asimetrikoa
eratu horretarako langabetuen proportzioari buruz.

p >
67

250
− 2.05

√
67
250 (1− 67

250 )

250
= 0.2106

Langabetuak %98ko konfiantzaz %21.06 baino gehiago direla esan beharko
luke.

(c) Gobernuak langabetu-tasa %22 dela adierazten du. Sindikatuaren datuekin,
gobernuak adierazitako tasa GAINDITU egiten dela esan al daiteke? Alfa:
%10.

H0 : p = 0.22

Froga alde bakarrekoa da, eskuin alderakoa, sindikatuko datuek hipotesi nuluko
proportziotik gorako portzentajea adierazten dutelako eta aukeran langabezia
tasa gobernuak adierazitakoa gainditu egiten dela pentsatzen ari delako.

Hipotesi nulupean honela banatzen da p̂ zenbateslea:

p̂ ∼ N

(
µ = 0.22, σ =

√
0.22× 0.78

250
= 0.0262

)
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p balioa (gertatu denaren probabilitatea edo areago) kalkulatzen da jarraian
(lagin proportzioa 67/250=0.268 da):

P [p̂ > 0.268] = P

[
Z >

0.268− 0.22

0.0262

]
= P [Z > 1.83] = 0.033

p balioa alfa baino txikiagoa denez (ez, alfa erdia, froga alde batekoa delako),
hipotesi nulua baztertu eta gobernuak adierazitakoa baztertu behar dela erabaki
behar da.

6



ESTATISTIKA ENPRESARA APLIKATUA (Testa: Bigarren zatia)

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2014ko maiatzak 9.

Erantzun zuzenak: ADCBD-ADDDC

Iraupena: 25 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) Xi ∼ Exp(λ = 2). Nola banatzen da X = X1 +X2 + . . .+X40?

(a) N(µ = 20, σ =
√

10)

(b) N(µ = 80, σ =
√

80)

(c) N(µ = 80, σ =
√

20)

(d) N(µ = 20, σ =
√

20)

(2) Noiz ekiten zaio balidazio-faseari inferentzia prozesuan?

(a) Parametroaren zenbateslea aukeratu baino lehen.

(b) Eredua aukeratu baino lehen.

(c) Zenbateslea ontzat jo ondoren, baina zenbatespena egin aurretik.

(d) Ereduak aukeratu eta zenbatespenak eta froga parametrikoak burutu
ondoren.

(3) Adierazpen hauetan, zein dago gaizki adierazita?

(a) E[θ̂] = θ

(b) E[x] = µ

(c) E[θ] = θ̂

(d) E[µ̂] = 2µ

(4) x = 10, ŝ = 4, n = 4. Zein konfiantza-mailarekin esan dezakezu populazio-
batezbestekoa 6.72 baino handiagoa dela?

(a) %80

(b) %90

(c) %95

(d) %99
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(5) Hauetatik zein da egia?

(a) Lagin-batezbestekoa populazio-batezbestekoaren zenbatesle alboragabea
da, baina soilik eredua normala denean.

(b) s2 populazio-bariantzaren zenbatesle alboragabea da.

(c) Kuasi-bariantza (zati n− 1 eginez kalkulatzen den lagin-bariantza, ale-
gia) populazio-bariantzaren zenbatesle alboratua da beti.

(d) Lagin-proportzioa populazio-proportzioaren zenbatesle alboragabea da
beti.

(6) Lagin piloto batean, 4 akastun eta 16 akasgabe jaso ziren. Horretan oinar-
rituta, zein lagin-tamainua behar da ± %3 zabalerako proportzio-tarte bat
eratzeko %80ko konfiantzaz.

(a) 292 gutxigorabehera.

(b) 417 gutxigorabehera.

(c) 592 gutxigorabehera.

(d) 717 gutxigorabehera.

(7) Poissonen legeaz, batezbestez 4 bezero etortzen badira minutuko, zenbat da
bi bezeroen artean 30 segundu baino gehiago izateko probabilitatea?

(a) 0.025

(b) 0.065

(c) 0.095

(d) 0.135

(8) Matxura batetik bestera 4 egun igarotzen badira batezbestez banakuntza
esponentzialaz, zenbat da 2 egunetan 0 matxura izateko probabilitatea?

(a) 0.306

(b) 0.406

(c) 0.506

(d) 0.606
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(9) Iraupena handitu edo denbora igaro ahala, zein da hondatze-tasa gorakorrak
izan ditzakeen banakuntza?

(a) Banakuntza esponentziala, kasu guztietan, eta horregatik ez da oso
egokia izaten praktikan.

(b) Banakuntza esponentziala, kasu guztietan, eta horregatik da egokia
praktikan.

(c) Banakuntza esponentziala, lambda parametroa 1 baino handiagoa de-
nean.

(d) Beste bat da erantzun zuzena.

(10) Bere gainetik 0.15eko probabilitatea uzten duen balioa kalkulatu behar da
4ko batezbestekoa eta 1eko desbideratzea dituen banakuntza normal batean.
R softwareko agindua eman behar da.

(a) >dnorm(prob=0.15,mean=4,sd=1,lower.tail=F)

(b) >pnorm(prob=0.15,mean=4,sd=1,lower.tail=F)

(c) >qnorm(0.15,mean=4,sd=1,lower.tail=F)

(d) >dnorm(0.15,mu=4,sigma=1,lower.tail=F)
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