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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) Zertarako ezin dira erabili kontingentzia-taula bateko portzentajeak?

(a) Asoziazioaren sendotasuna aztertzeko.

(b) Asoziazioaren norabidea aztertzeko.

(c) Atributu bateko kategorien maiztasun erlatiboak ezagutzeko.

(d) Beste atributuaren kategorien arabera atributu bateko kategorien maiz-
tasuna nola aldatzen den ikusteko.

(2) Zer adierazten khi-karratu koefizientea 0.6 baino handiagoa izateak?

(a) Hori ez da inondik ere posible.

(b) Asoziazioa sendoa dela.

(c) Asoziazioa ahula dela.

(d) Koefizientean oinarrituako asoziazio-neurri bat kalkulatu beharko da,
sendotasunari buruz zerbait esateko.

(3) Gizon eta emakumeetarako kontingentzia-taula bana eratu da EGA titulua
duten eta euskaldun zaharrak (edo berriak) diren lotuz. Bi sexuetan, asozi-
azio hau gertatzen zen: EGa tituludunetan euskaldun zaharrak izateko joera
nabarmena zegoen. Balego, zein da interakzio sorrarazten duen aldagaia?

(a) Sexua.

(b) EGA titulua eskuratu den ala ez.

(c) Euskaldun zaharra ala berria den.

(d) Ez dago interakziorik.
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(4) Anek 3 izan du matematiketan eta 6 historian. Beatek 5 izan du matem-
atiketan eta 8 historian. Zenbat balio du, bi datu horiek harturik, ko-
bariantzak?

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) Beste bat da emaitza.

(5) Kodetze hau egin da: (EGA titulua badu:0), (EGA titulua ez du:1), (eu-
skaldun zaharra:0), (euskaldun berria:1). rxy = −0.8. Nola interpretatu
behar da?

(a) EGA dutenak euskaldun zaharrak dira, orohar, baina korrelazio ahu-
larekin.

(b) EGA dutenak euskaldun berriak dira, orohar, baina korrelazio ahu-
larekin.

(c) EGA dutenak euskaldun berriak dira, orohar, korrelazio sendoarekin.

(d) EGA dutenak euskaldun zaharrak dira, orohar, korrelazio sendoarekin.

(6) Karratu txikienen erregresio-zuzen bati buruz, informazio hau duzu: (x1 =
4, e1 = −1), (x2 = 4, e2 = 2), (x3 = 6, e3 = −5), (x4 = 6, e4 = 4). Zein da
zure diagnostikoa?

(a) Heterokedastikotasuna.

(b) Autokorrelazioa.

(c) Zuzena ez da lerro egokia, kurba bat baizik.

(d) Erregresio-zuzena egokia da, erroreen diagramari begiratuta.

(7) Karratu txikienen erregresio-zuzen bati buruz, informazio hau duzu:
∑
e2 =

20, n = 4, s2ŷ = 15. Zenbat da mugatze-koefizientea?

(a) Ezin da kalkulatu informazio horrekin.

(b) 0.25

(c) 0.50

(d) 0.75
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(8) Logit eredu batean, zuzena honela suertatu da: ŷ = 0.4 + 0.5x. Zenbat
x = 2 dosi baterako probabilitatearen aurresana?

(a) 0.80 gutxi gorabehera.

(b) 0.60 gutxi gorabehera.

(c) 0.40 gutxi gorabehera.

(d) 0.20 gutxi gorabehera.

(9) Aurreko urteetan selektibitatera aurkeztu den ikasle kopurua %5 jaitsi izan
da urte batetik bestera. Iaz 2000 ikaslek eman zuten izena, eta aurten 1890.
Azken urteko aldaketa hori zein denbora osagairi dagokio neurri handie-
nean?

(a) Joerari.

(b) Zikloari.

(c) Hondarrari.

(d) J, U eta H kalkulatu beharko lirateke, aldaketa horren neurriari buruz
erantzun zehatza emateko.

(10) y1 = 10, y2 = 12, y3 = 7. Kalkulatu ŷ4. Oharra: α = 0.2.

(a) 10.62

(b) 8.62

(c) Ezin da kalkulatu y4 jakin gabe.

(d) 9.72
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