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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) Neurri estatistiko hau asmatu da: P90+P10

2 . Zer neurtzen du?

(a) Zentroa, eta neurri jasankorra da gainera.

(b) Zentroa, baina ez da neurri jasankorra.

(c) Sakabanatzea, eta neurri jasankorra da gainera.

(d) Sakabanatzea, baina ez da neurri jasankorra.

(2) 1000 eurotik beherako errentak errenta osotik %40a hartzen dute eta errenta
guztietatik %80ak dira. Beraz,

(a) 40. pertzentila 1000 da.

(b) 80. pertzentila 40 da.

(c) 40. pertzentila 80 da.

(d) 80. pertzentila 1000 da.

(3) Zein dira neurri jasankorrak?

(a) Ibiltartea eta kuartil arteko ibiltartea.

(b) Kuartil arteko ibiltartea eta Bowley koefizientea.

(c) Bowley koefizientea eta Moors koefizientea.

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

(4) 100 gramuko pisu nominala duten 4 espezia-poteren pisu zehatza jaso da:
101-102-97-96. Zenbat da batezbesteko errorea? Oharrak: kalkulagailuko
lehen dezimala soilik hartzen da emaitza zehazteko.

(a) 2.5

(b) 2.6

(c) 2.7

(d) 2.8
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(5) Hauetatik zein da egiazkoa?

(a) Mediana oro har txikiagoa da batezbesteko aritmetikoa baino.

(b) Kuartil arteko ibiltartea oro har txikiagoa da ibiltartea baino.

(c) Lorenz kurban p balioak txikiagoak dira, berdintasun kasuan ezik, q
balioak baino.

(d) Kuantilei buruz, D3 txikiagoa da P6 baino.

(6) P25 = 10, Q3 = 20. Goitik, zein baliotik gora azalduko dira muturreko
datuak?

(a) Lehen kuartila jakin gabe ezin da jakin.

(b) Albo-balioetatik aurrera, baina horiek ezin direnez kalkulatu, ezin da
jakin.

(c) 35etik gora.

(d) 45etik gora.

(7) %25 pobreenak errenta osoaren %5 hartzen du. Populazioaren erdi aber-
atsenak errenta osoaren %25 hartzen du. %75 pobreenak %50 hartzen du
errenta osotik. Giniren indizea kalkulatu, ahal bada.

(a) Datuak kontraesandunak edo bateraezinak dira.

(b) Informazioa falta da.

(c) 0.466

(d) 0.566

(8) Moors koefizientearen emaitza 1.6 da. Nola interpretatu behar duzu?

(a) Banakuntza leptokurtikoa da.

(b) Banakuntza mesokurtikoa da.

(c) Banakuntza platikurtikoa da.

(d) Banakuntza erabat uniformea da.

(9) Aspalditik zahartzen ari zen auzo batean bikote gazteak haurrekin hasi dira
bizitzen. Batezbesteko adina 42.7 urtekoa da.

(a) Ez da normala, batezbesteko haztatua erabili behar da emaitza zuzena
izateko.

(b) Heterogeneotasuna dago, gazte eta zaharren taldeak bakoitza bere alde-
tik aztertu behar dira.

(c) Gazteak eta haurrak outlier dira, eta beraz, ezabatu behar dira.

(d) Muturreko datuak daudenez, mediana erabili behar da, emaitza zuzenagoa
eskuratzeko.
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(10) Hirietako biztanleriaren histograman, gutxi dira 1000 biztanletik beherako
hiriak, asko 1000-5000 bitartekoak eta hortik aurrera poliki gutxitzen doa
hirien biztanleriak, eta hiriburuak eta megahiri bakanak topatzen dira,
1.000.000 biztanletik gorakoak. Zein da zuzena?

(a) Leptokurtikoa da, gailurra 1000-5000 tartean dagoelako.

(b) Eskuinerako alborapena dago.

(c) Mediana batezbestekoa baino txikiagoa izango da.

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