
ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA (Lehen zatia: praktika).

Data: 2015eko ekainaren 25a

Izena eta abizena:
I. ebazkizuna (4.25 puntu)

Bezperan euririk egin ez duen hamalau egunetan hondartza batean jasotako
hondakinen kopurua jaso da (kg):

123-265-186-156-202-197-176-168-134-104-144-182-172-222

Bezperan euria egin duen beste hamalau egunetan ere jaso dira datu horiek
(kg):

523-457-432-678-723-498-567-423-398-622-613-512-699-423

Egin beharreko atazak:

(a) Bi datu multzoen kaxa diagramak eratzeko beharrezko kalkuluak egin, taula
batean adierazi eta marraztu (1.25 puntu)

(b) Kaxa-diagramak begiratuta, zenbat zabor gehiago batezbestez jasotzen da
bezperan euria egin badu? Bezperan euririk gabeko egunetan, lanaldi os-
oko bi langile behar badira, zenbat langile beharko lirateke bezperan euria
eginda? (0.5 puntu)

(c) Kaxa diagramak begiratuta, zein datu multzotan dago sakabanatze handi-
ena? Sakabanatzea neurtzeko bistaz hartu duzun neurriari dagokion neurri
erlatiboa kalkulatu eta aztertu bistaz atera duzun konklusioa betetzen den
sakabanatzeari buruz. (1.25 puntu)

(d) Bi kaxa diagramak marrazteko R aginduak idatzi, bertikalean jarririk eta
kolore berdez. (0.75 puntu)

(e) Bezperan euririk gabeko egunetako datuak harturik, alborapen neurri jasankor
bat kalkulatu eta interpretatu. (0.5 puntu)
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II. ebazkizuna (3.75 puntu)

Donostiako Untzi Museora sartu den bisitari kopurua jaso da 50 egunetan:

230 243 273 511 241 162 195 391 171 391 249 270 195 553 239 273 337 380 337

278 391 185 234 349 256 320 393 154 223 304 291 285 368 387 325 300 245 228

354 367 373 292 325 150 272 458 428 378 335 167

Egin beharreko atazak:

(a) Datuak bildu 9 tartetan prozedura sistematiko bat baliatuz (ez da behar-
rezkoa histograma egitea). (1 puntu)

(b) Kalkulatu batezbesteko aritmetiko sinplea eta desbideratze estandarra au-
rreko taulatik. (0.75 puntu)

(c) Histograma marrazteko Rko aginduak idatzi, datu zerrenda datuak izena
duela kontuan harturik, ardatz horizontalean tarte mugak eta ardatz bertikalean
0,5,10,15, ... balioak jarriz. Izenburu bat eta ardatzei etiketa bana ere jarri.
(0.75 puntu)

(d) Orain 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43 eta 50garren datuak hartu datu multzo osoaren
zorizko lagintzat. Datu horien batezbesteko aritmetiko sinplea eta desbider-
atze estandarra kalkulatu. (0.75 puntu)

(e) Helburua 50 datuen batezbesteko aritmetiko sinplea eta desbideratze es-
tandar zehatzak kalkulatzea da. (b) eta (d) ataletan kalkulatutakoak, noski,
ez datoz bat 50 datuen batezbesteko eta desbideratze zehatzekin. Zein dira,
bada, (b) eta (d) ataletan kalkulatukoek barnehartzen dituzten erroreak?
(0.5 puntu)
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