
ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA (Lehen zatia: praktika).

Data: 2014ko azaroaren 3a.

Irakaslea: Josemari Sarasola

I. ebazkizuna (2.5 puntu)

18 urteko neska eta mutil batzuei azken sei hilabetetan sexu-harremanak zenbat
pertsona ezberdinekin izan dituzten galdetu zaie. Honako hauek dira erantzu-
nak:

Neskak: 0-1-1-1-0-2-2-1-2-1-1-2-1-1-1-1-0-0-0-0-0-0-1-0-0

Mutilak: 1-2-1-2-1-0-0-1-2-3-4-0-3-2-1-1-1-2-3-3-2-3-3-1-1-1-2-3-0-2-3-1-1-1

Egin beharreko atazak:

(a) Neska eta mutilen bikotekide kopuruak alderatzeko diagrama egokiena er-
atu. Sexu bakoitzeko batez besteko bikotekide kopurua kalkulatu, maizta-
sun taulan oinarrituz, eta emaitzak interpretatu. (1 puntu)

Grafikoa eratu eta batezbestekoak kalkulatzeko zutabeak 6. eta 7. zutabeak.
8. eta 9. zutabeak desbideratze estandarra kalkulatzeko dira.

Bikoteak (x) Neskak (nn) Mutilak (nm) % nesk (fn) % mut (fm) nnx nmx nnx
2 nmx2

0 10 4 %40 %12 0 0 0 0
1 11 13 %44 %38 11 13 11 13
2 4 8 %16 %24 8 16 16 32
3 - 8 %0 %24 0 24 0 72
4 - 1 %0 %3 0 4 0 16

25 34 %100 %100 19 57 27 133

Neskek 0-1 bikotekide izaten dituztela ikusten da. Mutilek gehienetan 1-3
bikotekide izaten dituzte gehienetan.Aukeran, bikotekide kopuru bakoitzeko
neska eta mutilen portzentajeak elkarren ondoan jar daitezke.

Arestiko interpretazioa batezbestekoak kalkulatuz baiezta daiteke:

xn =
19

25
= 0.76 ; xn =

57

34
= 1.67

(b) Sexu bakoitzeko, bikotekide kopuruaren desbideratze-estandarra kalkulatu,
maiztasun-taulan oinarrituta betiere. (1 puntu)

sn =

√
27

25
− 0.762 = 0.71 bikotekide

sm =

√
133

34
− 1.672 = 1.05 bikotekide
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(c) Aurreko ataleko emaitzetatik abiatuz, zein da bikotekide kopuru sakabanat-
uena duen sexua? (0.5 puntu)

Sakabanatze-neurri erlatiboa erabili behar da. Aurrekoan oinarrituz, aldakortasun-
koefizientea kalkulatu behar da:

An =
0.71

0.76
= 0.93 ; Am =

1.05

1.67
= 0.63

Aurreko emaitzen arabera, nesken bikotekide kopuruak dira sakabanatuago,
lagin errorearen erreserbapean betiere.
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II. ebazkizuna (2 puntu)

40-50 urteko hainbat emakumeren dieta jarraitu eta egunero hartzen duen kalo-
ria kopurua jaso da:

Kaloriak Emakumeak
500-1000 6
1000-2000 14
2000-3000 28
3000-4000 8
4000-6000 2

Egin beharreko atazak:

(a) Neurri jasankorrak erabiliz, aztertu emakume horiek hartzen duten kaloria
kopuruaren alborapena eta kurtosia. (1.5 puntu)

Alborapena aztertzeko, Bowley alborapen-koefizientea kalkulatu behar da.
Horretarako, hiru kuartilak kalkulatu behar dira. Datuak tartean bilduta
daudenez, kalkulua interpolazio linealez egin behar da:

Q1 = 1607.14 ; Q2 = Me = 2321.42; Q3 = 2839.28

Ikasleak horretarako kalkuluak erakutsi behar ditu noski.

Hortik,

AB = −0.16

Ezkerrera alboratuta dago, lagin errorearen erreserbapean.

Kurtosia aztertzeko, Moors koefizientyea baliatu behar da. Horretarako,
aurrekoez gainera pertzentil hauek behar ditugu kalkulatu:

P12.5 = 1089.28 ;P37.5 = 2062.5; P62.5 = 2580.35; P87.5 = 3343.75

Hortik,

KM = 1.4

Emaitza 1.23 baino handiagoa denez, banakuntza leptokurtikoa dela esan
daiteke.
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(b) Banakuntza normala datu horietarako eredu moduan erabil al daiteke? Er-
antzun ziurra eman al dezakezu? (0.5 puntu)

Banakuntza mesokurtikoa eta simetrikoa ez denez, horren eredu gisa ezingo
genuke banakuntza normala erabili. Hala ere alborapen eta kurtosi koe-
fizienteen emaitzak simetriaren eta mesokurtosiaren erreferentziazko balioetatik
gertu daudela ere esan daiteke eta orduan banakuntza normala egokia liza-
teke datu horietarako. Azken erabakia lagin errorea aztertuz hartu behar
da, inferentzia erabiliz. Gainera, kontuan hartu behar da datuak tarte-
tan izanik kalkuluak interpolazioz egin ditugula eta horretan ere errore bat
dagoela jatorrizko datuen aldean.
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III. ebazkizuna: Kaxa-diagrama (1.5 puntu)

Datu hauek jaso dira:

17.6-18.3-31.2-8.5-18.2-11.8-26.4-22.9-24.5-26.7-21.8-27.3-19.9-45.2

Kaxa-diagrama eratu ezazu. Zenbat outlier daude eta zein dira?

Ez da ahaztu behar datuak ordenatu egin behar direla lehenbizi kuartilak kalku-
latzeko. Horren ostean, kalkulu hauek egingo dira:

Q1 = 3.5garren datua = 17.9

Me = P50 = 7garrendatua = 21.8

Q3 = 10.5garren datua = 26.55

Besoen a priori luzera hau da:

1.5(Q3 −Q1) = 12.975

Beraz, besoen mugak puntu hauetaraino helduko lirateke a priori:

Q1 − 1.5(Q3 −Q1) = 4.92

Q3 + 1.5(Q3 −Q1) = 39.52

Beheko albo balioa 8.5 da eta goitik 31.2. Beraz, puntu horietan moztu behar
dira.

Outlier muga horietatik kanpo dauden datuak dira: 45.2

●

8.5 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0
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IV. ebazkizuna: R softwarea (1 puntu)

Lehenengo ebazkineko nesken datuak sartu dira R, neskak izenarekin. On-
dorengoak egiteko, Rn idatzi beharreko aginduak eman:

(a) Maiztasun absolutuen taula eman.

>absolutu=table(neskak)

>absolutu

(b) Maiztasun erlatiboen taula eman.

>erlatibo=prop.table(absolutu)

>erlatibo

(c) Maiztasun-erlatiboei dagokien barra-diagrama eratu, izenburu batekin eta
ardatzetako etiketa hauekin: x ardatza: Bikotekideak, y ardatza: Nesken
portzentajea.

>barplot(erlatibo,main="Sexualitatea",xlab="Bikotekideak",ylab="Nesken

portzentajea)

(d) Maiztasun erlatiboen ardatza beste era batera moldatu, nahi duzun eskala
berri batekin eta balioak zutik jarriz.

>barplot(erlatibo,main="Sexualitatea",xlab="Bikotekideak",ylab="Nesken

portzentajea,yaxt="n")

>axis(2,at=seq(0,0.5,by=0.025,las=1))
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ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA (Testa: Lehen zatia)

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2014ko azaroaren 3a

ZUZENAK: ADCAD-BABCD-DACAD

Iraupena: 25 minutu

Erantzun bakarra da zuzena galdera bakoitzean. Guztira testak 1.5
puntu balio du. Erantzun zuzenak 0.1 puntu balio du. Erantzun
okerrak 0.05 puntu kentzen du. Galderak erantzun gabe utz daitezke,
punturik gehitu eta kendu gabe.

(1) Datu batzuen batezbesteko aritmetiko sinplea 50 suertatu da. 40 balioa
duen datu bat ezabatzen dugu datu-multzotik. Zein da egiazkoa?

(a) x igo egiten da.

(b) x jeitsi egiten da.

(c) x 40-50 tartean geratuko da.

(d) Datu kopuruaren arabera x igo edo jeitsi egin daiteke.

(e)

(2)

∑
(xi−x)4

n

s4x
neurria 2.4 suertatu da. Nola interpretatu behar da?

(a) Banakuntza eskuinera alboratua da.

(b) Banakuntza eskuinera alboratua da, baina inferentziara jo behar da hori
ziurtatzeko.

(c) Banakuntza leptokurtikoa da.

(d) Banakuntza platikurtikoa da.

(3) Bi urtetan zehar salmenten hazkunde-tasak %10 eta %35 izan dira. Zenbat
da bi urtetako batez besteko hazkundea?

(a) %19.86

(b) %20.86

(c) %21.86

(d) %22.86

(4) Datuak: 0-1-2. Kalkulatu Fisher alborapen koefizientea:

(a) 0

(b) 0.5

(c) 1

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.
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(5) Fisher alborapen-koefizientea 0.03 suertatzen bada:

(a) banakuntza normala ezin da eredu moduan erabili.

(b) banakuntza ez da guztiz simetrikoa.

(c) simetrikotzat jo daiteke, lagin errorearen azterketak horrela baieztatzen
badu.

(d) (b) eta (c) egiazkoak dira.

(6) Datu hauek jaso dira: 7-5-4-2-8. Kalkulatu MAD edo desbideratzen abso-
lutuen mediana.

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) Beste bat da erantzuna.

(7) 8 daturen lagin bariantza hau da: ŝ2 = 8. Kalkulatu s2 edo populazio-
bariantza.

(a) 7

(b) 8.14

(c) 9.14

(d) Beste bat da erantzuna.

(8) Nola deitzen zaio gaixotasunei buruzko estatistikak aztertzen dituen arloari?

(a) Medikometria.

(b) Epidemiologia.

(c) Medikologia.

(d) Epidemiometria.

(9) Zein mendetan burutu zen datuen lehen azterketa estatistikoa?

(a) Antzinako zibilizazioen garaian.

(b) XVI. mendean.

(c) XVII. mendean.

(d) XIX. mendean.

(10) 2 makina 3 orduz aritu dira, makina bakoitzak orduko 4 pieza errendimen-
dua duela. Makina bat 2 orduz aritu da orduko 3 piezako errendimendua
duela. Orduko batez besteko errendimendua kalkulatu.

(a) 3.15

(b) 3.25
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(c) 3.50

(d) 3.75

(11) Nola interpretatu behar da Lorenz kurba tarte batean horizontala izatea?

(a) Hori ez da inondik ere posible, ezin liteke izan.

(b) Tarte horretan banakoek ez dute ezer hartzen.

(c) Nonbait izatekotan, kurba hasieran gertatu behar da horizontala izatea.

(d) (b) eta (c) egiazkoak dira.

(12) Kaxa-diagrama batean Q1 = 8, Q3 = 12. Datu txikiena 3 da.

(a) Ezkerreko besoa 3 balioan moztu behar da.

(b) Ezkerreko besoa ez da moztu behar.

(c) 3 outlier edo muturreko datua da.

(d) (b) eta (c) egiazkoak dira.

(13) Kaxa-diagrama batean:

(a) besoak beti dira kaxa baino zabalagoak.

(b) besoak beti dira kaxa baino estuagoak.

(c) besoak mozten ez badira, kaxa baino zabalagoak dira.

(d) besoak mozten badira, beso bakoitza kaxa baino estuagoa da.
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(14) Banakuntza bati buruz, informazio hau daukazu: Me = 8, Q1 = 5, Q3 = 9.
Nola interpretatu behar da?

(a) Banakuntza ezker alboratua da.

(b) Banakuntza platikurtikoa da.

(c) IQR kalkulatuta, sakabanatzea handia da.

(d) Muturreko daturik ez da egongo.

(15) Kontzentrazioaren axiomatikari buruz:

(a) errenta guztiei 100 euro gehitzen bazaie, kontzentrazioa igo egiten da.

(b) errentei guztiei 100 euro gehitzen bazaie, kontzentrazioa jeitsi egiten da.

(c) errentak %10 igotzen badira, kontzentrazioa ez da aldatzen.

(d) (b) eta (c) egiazkoak dira.
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