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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) Nori zor zaio batez besteko gizonaren kontzeptua, estatistika gizarte zientzi-
etara zabaldu zuena?

(a) John Graunt-i.

(b) Blaise Pascal-i

(c) Adolphe Quetelet-i

(d) Francis Galton-i.

(2) Nola deitzen zaio histogramako zutabeetako gailurrak lotuz eskuratzen den
grafikoari?

(a) Maiztasun-poligonoa.

(b) Piktograma.

(c) Marra-diagrama.

(d) Barra-diagrama.

(3) Tarte zabalera desberdinak dituen datuen tartekako bilketa batean, tartearen
zabalera da 10 da eta maiztasun absolutu bakuna 4, guztira 20 datu daude-
larik. Zenbat izan behar da tarte horretako zutabearen altuera?

(a) (20/10)*4

(b) (4/20)*10

(c) 4/(20*10)

(d) 20/(4*10)

(4) Botika pote baten edukia 100 ml izan behar da. Pote batzuetan eduki
hauek jaso dira: 98-99-103. Zein da batezbesteko errorea, batezbesteko
koadratikoarekin kalkulaturik?

(a) 1.96

(b) 2.06

(c) 2.16

(d) 2.26
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(5) Datuak:4-10. Lehen datuari 3ko haztapena ematen zaio eta 2koa bigar-
renari. Zenbat da batezbesteko aritmetiko haztatua?

(a) 6.4

(b) 5.2

(c) 4.8

(d) 5.8

(6) Urte guztietatik %80tan euri kopurua urtean 1200 mm.tik gorakoa izan da.
Zer baieztatzen da esaldi horretan?

(a) P80 = 1200

(b) F (1200) = 0.2

(c) P20 = 1200

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

(7) Aukera hauetatik, zein izango da errenten kontzentrazioa murrizten duena?

(a) Errenta guztiak %10 igotzea.

(b) Errenta guztiak %10 jaistea.

(c) Errenta guztiak 1000 euro igotzea.

(d) Errenta guztiak 1000 euro jaistea.

(8) Kolektibo infinitu edo oso handi batean, pertsona bakar batek errenta osoa
hartzen duenean, eta beste guztiak deusik ez, nolakoa da Lorenz kurba?

(a) Horizontala hasieran eta p=1-era heltzean, gora egiten du q=1-eraino.

(b) Bat dator diagonalarekin.

(c) Horizontala bere ibilbide osoan.

(d) Bertikala bere ibilbide osoan.
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(9) Zenbat balio du Gini indizeak Lorenz kurba diagonalarekin bat datorre-
nean?

(a) Ezin da esan errentak jakin gabe.

(b) Ezin da esan pertsona-kopurua jakin gabe.

(c) 1

(d) 0

(10) Hauetatik zein da sakabanatze neurri erlatibo bat?

(a) sx
x

(b) Desbideratze estandarra.

(c) x
sx

(d) Kuasibariantzaren erroa.
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