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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) 4×5 kontigentzia-taula batean, zein da kontigentzia-koefizienteak har deza-
keen balio handiena?

(a) 0.894

(b) 0.866

(c) 1, erabateko asoziazioa dagoenean.

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

(2) Zenbat balio du lambda asoziazio-neurriak 2×2 taula batean, gelaska guzti-
etako maiztasunak berdinak direnean?

(a) 0

(b) 0.5

(c) 1

(d) Aldagai dependentea eta independentea jakin behar dira horretarako.

(3) Bi atributuren artean erabateko independentzia dagoenean, zenbat dira
maiztasun enpirikoak?

(a) 0

(b) Denak berdinak.

(c) Bat datoz maiztasun teorikoekin.

(d) Ezin da jakin informazio gehiagorik gabe.

(4) Zein neurri ez da inolaz ere interpretatzen 0-0.3-0.6-1 erregelarekin?

(a) Khi-karratu.

(b) Lambda.

(c) Phi.

(d) Mugatze-koefizientea.
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(5) Herrialde batean ezkontza erlijiosoa egiten dutenak maila sozioekonomiko
baxuko jendea izaten da. Dibortzio-tasak homogeneoak dira gizarte klase
guztietan. Ezkondutako zenbait pertsonaren artean, seme-alaba kopurua,
ezkontza erlijiosoa egin zuten eta errenta jaso da. Seme-alaba kopuru han-
dia errenta handiarekin loturik dagoela pentsatzen da, baina korrelazioaren
emaitzak bestela erakusten du. Zein da horren azalpena?

(a) Errentaren efektua baztertu behar da korrelazioa kalkulatzean.

(b) Maila sozioekonomikoaren efektua baztertu behar da.

(c) Seme-alaba kopuruaren efektua baztertu behar da.

(d) Ezkontza-motaren efektua baztertu behar da.

(6) Erregresio lineal bati buruzko informazioa:
∑
y2i = 100, n = 10,

∑
ŷ2i =

120,
∑
e2 = 20. Zenbat da mugatze-koefizientea?

(a) 0.833

(b) 0.800

(c) Informazioa falta da.

(d) Emandako informazioa okerra da.

(7) Erregresio logistiko batean a = 1 eta b = 0.5 suertatu dira. Dosiaren x = 2
balio baterako, zenbateko probabilitatea aurresan behar duzu?

(a) 0.68 gutxi gorabehera.

(b) 0.78 gutxi gorabehera.

(c) 0.88 gutxi gorabehera.

(d) 0.98 gutxi gorabehera.

(8) Zein da faltsua honako hauetatik?

(a) Hileko datuetan, bi urteko zikloak ezabatzeko, 24 tamainako batezbesteko
higikorrak hartu behar dira.

(b) Urteko datuetan, 5 urteko zikloak badaude, 10 tamainako batezbesteko
higikor batekin ziklo horiek desagertu egingo dira.

(c) Zikloak ezabatzeko, zikloaren iraupenaren tamainako batezbesteko higiko-
rrak hartzen dira.

(d) Aurreko guztiak zuzenak dira.
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(9) Denbora serie baten bilakaera 7-10-8-9. α = 0.3 baterako, zein dira leunketa-
balioak?

(a) 7-7.9-7.93-8.251

(b) 7-9.1-8.33-8.799

(c) 7-7.9-7.93-8.526

(d) 7-9.1-8.33-8.256

(10) Hau izan da inflazio-indizeen bilakaera 2009 urtetik:

2009:145/2010:156/2011:167

2011 urtean 456 euroko salmenta izan zen. Zenbat dira salmenta deflaktat-
uak 2009 urteko prezioetan?

(a) 314.4

(b) 273.05

(c) 395.9

(d) Beste bat da erantzuna.
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