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Erantzun bakarra da zuzena galdera bakoitzean. Guztira testak 2
puntu balio du. Erantzun zuzenak 0.2 puntu balio du. Erantzun
oker bakoitzak 0.1 puntu kentzen du. Galderak erantzun gabe utz
daitezke, punturik gehitu eta kendu gabe.

(1) Datu kualitatibo asko dituzu, kategoria askotan bilduak. Hauetatik zein da
haietarako adierazpide grafiko egokiena?

(a) Histograma.

(b) Sektore-diagrama.

(c) Barra-diagrama.

(d) Aurreko guztiak dira desegokiak.

(2) %4 eta %10eko interes-tasak eskaintzen dizkizute, hurrenez hurren, hurrengo
bi urteetarako. Zenbat da batezbesteko interesa?

(a) %6.95

(b) %7.05

(c) %7.15

(d) %7.25

(3) Herri batean batean biztanleriaren %40ak 0-20 urte bitartekoak dira, eta
gainerakoak 20-40 urte bitartekoak. Zein da batezbesteko adinaren zen-
batespen edo estimazio egokiena?

(a) 22

(b) 24

(c) 26

(d) 28

(4) Honako hauetatik zein ez da neurri jasankorra?

(a) Koartil arteko ibiltartea

(b) Aldakortasun-koefizientea

(c) Bowley koefizientea

(d) DAME

(5) A langileak normalean 60 pieza egiten ditu eguneko, 10eko desbideratzeaz;
B langileak, 70 egiten ditu, 15eko desbideratzeaz. Egun batean, 70 eta
80 egin dituzte hurrenez hurren. Zein da egun horretan erlatiboki gehien
ekoitzi duen langilea?
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(a) A, batezbestekorako distantzia erlatibo handiagoa duelako.

(b) B

(c) Aldakortasun-koefizientea behar da.

(d) A, aldakortasun koefizientea handiagoa duelako.

(6) Zein datuetarako ez da egokia kontzentrazioa aztertzea?

(a) Gipuzkoako herrietako biztanleriak.

(b) Gipuzkoako herrietako euskaldunen portzentajeak.

(c) Gipuzkoako udaletako aurrekontuak.

(d) Gipuzkoako herrietako ikasle-kopuruak.

(7) Honako errenta datueterako, zein litzateke diagonaletik gehien urruntzen
den Lorenz-kurba?

(a) 1-1-1-1-1-3-3-3-3-3

(b) 2-2-2-2-2-4-4-4-4-4

(c) 3-3-3-3-3-4-4-4-4-4

(d) 1-1-1-1-1-4-4-4-4-4

(8) 0-0-0-50-50 errenta datuetarako, zenbat da Gini adierazlea?

(a) 0.25

(b) 0.50

(c) 0.75

(d) Beste bat da erantzun zuzena.

(9) 0-0-0-50-50 errenta datuetarako, pobrezia muga 10 bada, zenbat da po-
breziaren intentsitatea?

(a) 0.33

(b) 0.66

(c) 1

(d) Beste bat da erantzun zuzena.

(10) Merkatu batean A enpresak 10 produktu saldu ditu eta B enpresak 90.
Shannon adierazlea (aniztasun-neurria) kalkulatu.

(a) 0.325

(b) 0.5

(c) 0.675

(d) Beste bat da erantzun zuzena.
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