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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) Denbora-serie baten osagaien bereizketan, zer egin behar da shock-efektu
handiena aurkitzeko?

(a) U bereizi eta handiena hartu.

(b) Datu desestazionalizatuetan handiena hartu.

(c) H bereizi eta handiena hartu.

(d) Aurreko guztiak dira faltsuak.

(2) y0 = 2, y1 = 3, y2 = 5. Kalkulatu ŷ2, α = 0.2 harturik.

(a) 2.2

(b) 2.4

(c) 2.8

(d) Aurreko guztiak dira faltsuak.

(3) Honako hauetatik zein ez dagokio hondar osagaiari?

(a) 2016ko uztaileko beroaldian, izozki salmentak %60 handitu ziren Donos-
tian.

(b) Jantzi-modelo berria merkaturatuta, salmentak %10 handitu ziren.

(c) Langileen erdiak oporretan izanik uztailean, ekoizpena %30 jaitsi da.

(d) Azken bi urteotan bainujantzien salmentak gora egiten hasi dira, aur-
reko urteetako geldialdiaren ondoren.

(4) Erregresio batean emaitza hauek dituzu: x1 = 0, e1 = 0.2, x2 = 0, e2 =
−0.1, x3 = 2, e3 = 0.8, x4 = 2, e4 = −0.9. Zein diagnostiko egiten duzu?

(a) Autokorrelazioa dago.

(b) Heteroskedastikotasuna dago.

(c) Homoskedastikotasuna dago.

(d) Zehaztapen-errorea dago.
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(5) Hiru datu-bikoteren gainean, erregresio-zuzen bat eratu da: y1 = 0, e1 =
0.2, y2 = 1, e2 = −0.1, y3 = 2. Zein da egiazkoa?

(a) ŷ3 = 2, e1 = −0.1

(b) ŷ3 = −1, e1 = −0.1

(c) Informazio gehiagorik gabe ezin da zehaztu.

(d) (b) okerra da.

(6) 5 emakumetan 2 dira erretzaileak. 6 gizonetan 4 dira erretzaileak. Kalku-
latu lambda.

(a) 0.2

(b) 0.4

(c) 0.6

(d) 0.8

(7) 4 × 4 taula batean, zenbat da kontigentzia-koefiziente maximoa?

(a) 1

(b) Ez du goi-mugarik.

(c) Ezin da eman bazter-maiztasunak jakin ezean.

(d) 0.86

(8) x sexua (0:gizon;1:emakume) eta y ataza bat ongi burutu den ala ez (ez:0;bai:1)
jaso dira. Korrelazio-koefiziente lineala -0.8 suertatu da. Nola interpretatu
behar duzu?

(a) Gizonek hobeto burutzen dute ataza, baina koefizientearen balio negat-
iboa ikusita sendotasun txikiaz.

(b) Emakumeek hobeto burutzen dute ataza, baina koefizientearen balio
negatiboa ikusita sendotasun txikiaz.

(c) Gizonek hobeto burutzen dute ataza, koefizientearen balio negatiboa
ikusita sendotasun handiaz.

(d) Emakumeek hobeto burutzen dute ataza, koefizientearen balio negati-
boa ikusita sendotasun handiaz.
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(9) Emakumeek tabakismorako joera handiagoa dute gizonek baino, goi-klase
sozialetan bereziki. Zein da interakzioa eragiten duen aldagaia?

(a) Klase soziala.

(b) Tabakismoa.

(c) Sexua.

(d) Adierazpen horretan ez dago interakzioaren aztarnarik.

(10) Azterketa gainditu duten 16 emakume eta 8 gizon jaso dira. Azterketa gain-
ditu ez dutenak 12 badira, zenbatekoak izan behar da emakume eta gizonen
kopuruak talde horretan bi atributuen artean erabateko independentzia iza-
teko?

(a) 9 eta 3, hurrenez hurren.

(b) 8 eta 4, hurrenez hurren.

(c) Ezin da jakin informazio horrekin.

(d) Emandako datuekin inoiz ez da independentziarik egongo.
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