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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) Bi hiritan dendak lau kategoria hauetan sailkatu dira: elikadura, jantziak,
elektronika eta bestelakoak. Bi hirietan eskuraturiko datuak alderatzeko,
zein da grafiko egokiena?

(a) Bi sektore-diagrama eratu, kategorien maiztasunekin eta elkarren on-
doan jarri.

(b) Bi zutabe-diagrama eratu, kategoria bakoitzean bi hiriei dagokien maiztasun-
zutabeak altxatuz eta elkarren ondoan jarriz.

(c) Kategorietarako puntu-diagrama bana eratu bi hirietarako.

(d) Back-to-back histogramak eratu bi hirietarako, kategoriak zehaztuz.

(2) Honako hauetatik zein da neurri jasankorra?

(a) Desbideratze estandarra.

(b) Fisher koefizientea.

(c) Bowley koefizientea.

(d) Pearson kurtosi-koefizientea.

(3) Noiz hartzen du Robin Hood koefizienteak 1 balioa?

(a) Bi banakotan (pertsona, familia, ...) batak dena eta besteak deus ere
jasotzen ez dutenean.

(b) Banako guztiek pobrezia-mugatik gora jasotzen dutenean.

(c) Banako guztiek pobrezia-mugatik behera jasotzen dutenean.

(d) Banako kopuru oso handi batean, batek dena eta besteek deus ere ja-
sotzen ez dutenean.
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(4) Langabetuen tasa %20 da Hego Euskal Herrian, non biztanleria aktiboa
1.000.000 den, eta %10 Ipar Euskal Herrian, non biztanleria aktiboa 250.000
den. Zenbat da Euskal Herria osoko langabezia-tasa?

(a) %15

(b) %16

(c) %17

(d) %18

(5) Zer da egiazkoa desbideratze estandarrari buruz?

(a) Beti kalkula daiteke, datu batzuk negatiboak direnean ere.

(b) Ezin da izan batezbesteko aritmetikoa baino handiagoa.

(c) Datu bakoitza beste datuetatik batezbestez zenbat aldentzen den neurtzen
du.

(d) Ezin da kalkulatu datu erdiak baino gehiago batezbestekotik behera
daudenean, negatiboa aterako litzakeelako orduan.

(6) Zein da faltsua pobrezia-neurriei buruzko baieztapen hauei buruz?

(a) Pobrezia-muga medianatik gora jartzen bada, pobreak %50 baino gehi-
ago izango dira.

(b) Denek pobrezia-mugatik behera jasotzen badute, pobreziaren intentsi-
tatea 1 da.

(c) Denak pobrezia-mugan badaude, pobreziaren intentsitatea 0 da.

(d) Pobrezia-muga pobreenaren errentarekin bat badator, pobreziaren in-
tentsitatea 0 da.

(7) Lorenz kurba bateko puntu hauek ematen dira, herritarren artean behe-,
ertain- eta goi-klaseak, eta aberastasun handiak bereizten dituztenak: (p1 =
0.3, q1 = 0.1), (p2 = 0.6, q2 = 0.3), (p3 = 0.9, q3 = 0.8). Zer da egia horiei
buruz?

(a) Zerbait gaizki dago.

(b) %90 aberatsenak errenta osoaren %80 jasotzen du.

(c) Klase ertainak errenta osoaren %20 jasotzen du.

(d) %30 pobreenak errenta osoaren %20 jasotzen du.
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(8) Datuak: 0-1-3-4-10. DAME (Desbideratze Absolutuen Mediana) kalkulatu.

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) 3

(9) Q1 = 10, Q2 = 30, Q3 = 40. Zein baliotik aurrera agertzen dira outlier
direlakoak?

(a) 85etik aurrera.

(b) 65etik aurrera.

(c) Ezin da jakin, jatorriko daturik ematen ez delako.

(d) Ezin da jakin, mediana ematen ez delako.

(10) Honako hauetatik zein da estatistikak aztertzen ez duena?

(a) Autobus batek ibilbide bat egiteko behar duen denbora zenbait egune-
tan zehar.

(b) Egun batean programatuta dauden autobusen irteera-orduak.

(c) Autobusetako txoferren adinak.

(d) Aurreko guztiak dira estatistikaren aztergai.
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