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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) Bigarren metodoa (side=2) erabiltzen da 8 tamainako batezbesteko higikor
batean. Zenbat hutsune geratzen dira seriean hasieran eta bukaeran, hur-
renez hurren?

(a) 7 eta 0.

(b) 0 eta 7.

(c) 3 eta 5.

(d) 3 eta 4.

(2) Lauhileroko datuak jasota, urtarokotasun-indizeak eredu biderkor batean
hauek dira: UI = 1.2, UII = 1.1, UIII = 0.2. Zenbat balio du UIV indizeak?

(a) 1.5

(b) 0.1

(c) -2.5

(d) UIV indizerik ez dago kasu honetan.

(3) Leunketa esponentzial bati buruz, zein da hauetatik egiazkoa?

(a) Alfa parametroa zenbat eta txikiagoa, orduan eta leunketa handiagoa
izango da.

(b) Alfa parametroa zenbat eta txikiagoa, orduan eta garrantzi handiagoa
ematen zaio azken behaketari.

(c) Alfa parametroa zenbat eta txikiagoa, shock direlakoek orduan eta er-
agin txikiagoa izango dute leunketa balioetan.

(d) Alfa parametroa zenbat eta txikiagoa, haztapenak orduan eta azkarrago
jaisten dira denboran atzera.
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(4) Salmenten bilakaera: 2011:234; 2012:256. Inflazio-indizeak: 2011:100; 2012:120.
Eman 2011ko salmentak 2012ko prezioetan:

(a) 252.5

(b) 260.2

(c) 280.8

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.

(5) Zer da zuzena honako hauetatik?

(a) Deflaktatzen denean, ez da inongo denbora-osagairik ezabatzen, ez jo-
era, ez urtarokotasuna, ezta hondarra ere.

(b) Deflaktatzeko datuei urtarakotasuna kendu behar zaie.

(c) Urtarokotasuna ezabatzeko eragiketa batezbesteko higikorren serieari
aplikatu behar zaio.

(d) Desestazionalizatu eta deflaktatu egiten bada, hondar-osagairik gabeko
serie bat eskuratzen da azkenean.

(6) Aparteko negua izan da, tenperatura hotzekin, aldaketa klimatikoaren on-
dorioz itsasoko urteako tenperatura igo arren. Zein denbora osagai aipatzen
dira esaldi horretan, hurrenez hurren?

(a) Hondarra eta joera.

(b) Urtarokotasuna eta hondarra.

(c) Urtarokotasuna eta joera.

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.

(7)
∑

ŷ2 = 100, n = 5,
∑

e2 = 100, y = 4. Kalkulatu mugatze-koefizientea.

(a) 0.16

(b) 0.24

(c) 0.80

(d) Emandako datuak okerrak dira.

(8) Zer da faltsua, karratu txikienen erregresio batean?

(a) Aldagai dependentearen balioen eta aurresanen batezbestekoak berdi-
nak dira.

(b) Erroreen batura 0 da.

(c) Aldagai dependentearen balioen eta aurresanen bariantzak berdinak
dira.

(d) Erroreen gehi aurresanen bariantza bat dator aldagai dependentearen
balioen bariantzarekin.
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(9) Udalerri batean urte bateko biztanleria, gizarte-ongizateko aurrekontua eta
langabetu-kopurua jaso dira. Zein da besteen aldagai dependentea?

(a) Biztanleria.

(b) Gizarte-ongizateko aurrekontua.

(c) Langabetu-kopurua.

(d) Denak dira besteen dependente.

(10) Zein da egia honako hauetatik?

(a) Independentzia badago taula batean, ezin da interakziorik izan.

(b) Interakzioa aurkako norabideko asoziazio sendoak bateratzean suertatzen
da.

(c) Interakzioa ezabatzeko, aldagai dependentearen eragina ezabatu behar
da.

(d) Independentzia badago, taulako portzentaje guztiak txikiak dira.
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