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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) Zenbat da (A ∩A) ∪ (B ∩B)?

(a) A

(b) B

(c) Ω

(d) ∅

(2) De Morgan-en legeak baliatuz, nola adieraz daiteke beste era gatera P [(A∪
B) ∩ (C ∪D)]?

(a) P [(A ∩B) ∪ (C ∩D)]

(b) P [(A ∪ C) ∩ (B ∪D)]

(c) (P [A] + P [B])× (P [C] + P [D])

(d) De Morgan-en legeak ez zaizkie horrelako probabilitateei aplikatzen.

(3) A enpresak 12 langile ditu; B enpresak 8. Lau langile aukeratu behar dira
guztira, bina A eta B enpresetatik, ordena kontuan hartu gabe. Zenbat
eratara egin daiteke aukeraketa?

(a) 380

(b) 720

(c) 1242

(d) 1848

1



(4) Langile batek ataza bat egiten jakiteko probabilitatea 0.4 aldez aurretik.
Ziurrago izateko, proba bat egingo zaio. Ataza egiten badaki, azterketa
gainditzeko probabilitatea 0.8 da. Egiten ez badaki, azterketa gainditzeko
probabilitatea 0.1 da. Langileak ez du proba gainditu. Zenbat da, beraz,
ataza egiten jakiteko probabilitatea?

(a) 0.12 gutxi gorabehera.

(b) 0.22 gutxi gorabehera.

(c) 0.32 gutxi gorabehera.

(d) 0.42 gutxi gorabehera.

(5) F (x) = x2; 0 < x < 2. Betetzen ditu banaketa-funtzioa izateko baldintzak?

(a) Bai.

(b) Ez du betetzen balio txikienari buruzkoa.

(c) Ez du betetzen balio handienari buruzkoa.

(d) Ez du inongo baldintzarik betetzen banaketa-funtzioa izateko.

(6) f(x) = x; 0 < x < k. Zenbat izan behar da k, dentsitate-funtzioa izateko?

(a) 1

(b)
√

2

(c) 2

(d) Ez da inoiz dentsitate-funtzioa izango.

(7) Zein da faltsua honako hauetatik?

(a) Probabilitate-banakuntzak kalkuluak erraztearren planteatzen dira matem-
atikoki.

(b) Ereduak beti izan behar dira zorrotzak, datu errealek erakusten di-
tuzten zehaztasun guztiekin.

(c) Nekez eratuko dira eredu konplexuak probabilitate-banakuntzetan datu
erreal zehatzak sartzen badira.

(d) Eredu diskretu batean, aldagaiak balio asko hartzen dituenean, eredu
jarraituak erabiliko dira sinplifikatzeagatik.

(8) 1 edo 2 gerta daiteke 0.5eko probabilitateaz. Zenbat da desbideratze es-
tandarra?

(a) 0.25

(b) 0.5

(c) 1.5

(d) 2.5
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(9) A inbertsioa: µ = 10, σ = 4. B inbertsioa: µ = 8, σ = 3.2. Zein da aukeratu
beharrekoa epe laburreko inbertsio gisa?

(a) A

(b) B

(c) Ez da dilemarik sortzen.

(d) Utilitate-funtzioaren araberakao izango da.

(10) Zer da egia froga estatistiko bati buruz?

(a) α zenbat eta handiagoa, orduan eta errazagoa da H0 baztertzea.

(b) α zenbat eta handiagoa, orduan eta zailagoa da H0 baztertzea.

(c) H0-rekin oso sinetsita bagaude, α txikia ezarri beharko da.

(d) (b) eta (c) dira egiazkoak.
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