
ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2017ko ekainaren 27a, 15:00 - Iraupena: Ordu t’erdi.

EBAZPENA
I. ebazkizuna (2.5 puntu)

Kontxako hondartzan bainu-denboraldian zehar jasotako zabor kantitatea jaso
da kilotan:

45− 62− 58− 23− 87− 38− 48− 52− 86− 145

Egin beharreko atazak:

(a) Langile bakar batek bere lanaldian 50 kilo jaso ditzakeela uste bada, esti-
matu ezazu egun guztietatik ehuneko zenbatetan den langile bakarra nahikoa.

(b) Alborapen- eta kurtosi-neurri sendo edo jasankorrak erabiliz, erabaki ezazu
hondakin-kopururako banakuntza normala eredu egokia den.

(c) Lorenz kurba eratzeko kalkuluak egin itzazu, baina Lorenz kurba marraztu
gabe. Zabor gehieneko egun guztietatik %20tan, zabor osoaren ehuneko
zenbat jasotzen da?

(a) 50 kilo edo gutxiago jasotzen den egun kopurua 4 da, 10 egunetatik. Beraz,
egunen %40tan behar da langile bakarra.

Erantzun zehatzagoa eman daiteke, pertzentiletarako erabiltzen dugun formu-
latik. Planteamendua hau da: 50 balioa zein pertzentilari dagokion. 50 balioa
48 eta 52 datuen artean dago, justu erdian; beraz, 4.5garren datua litzateke.
4.5/10=0.45 dugunez, 50 balioa 45. pertzentila lizateke eta horrela, egun guzti-
etatik %45etan izango lizateke nahikoa langile bakarra.

(b) Neurri jasankorrak behar ditugunez Bowley alborapen-koefizientea eta Moors
kurtosi koefizientea behar ditugu. Kalkula ditzagun horietarako pertzentilak,
horretarako datuak ordenatuz lehenbizi:

23− 38− 45− 48− 52− 58− 62− 86− 87− 145
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P12.5?

0.125× 10 = 1.25→ P12.5 = 1.25garren datua→ 1. datua = 23, 2. datua = 38

P12.5 = 23× 0.75 + 38× = 0.25 = 26.75

Q1 = P25?

0.25× 10 = 2.5→ P25 = 2.5garren datua→ 2. datua = 38, 3. datua = 45

P25 = 38× 0.5 + 45× = 0.5 = 41.5

P37.5?

0.375× 10 = 3.75→ P37.5 = 3.75garren datua→ 3. datua = 45, 4. datua = 48

P37.5 = 45× 0.25 + 48× = 0.75 = 47.25

Me = P50?

0.5× 10 = 5→ P50 = 5garren datua = 52

P50 = 52

P62.5?

0.625× 10 = 6.25→ P62.5 = 6.25garren datua→ 6. datua = 58, 7. datua = 62

P62.5 = 58× 0.75 + 62× = 0.25 = 59

Q3 = P75?

0.75× 10 = 7.5→ P75 = 7.5garren datua→ 7. datua = 62, 8. datua = 86

P75 = 62× 0.5 + 86× = 0.5 = 74
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P87.5?

0.875× 10 = 8.75→ P87.5 = 8.75garren datua→ 8. datua = 86, 4. datua = 87

P87.5 = 86× 0.25 + 87× = 0.75 = 86.75

Alborapen- eta kurtosi-koefizienteak eman ditzagun orain:

AB =
(Q3 −Me)− (Me−Q1)

Q3 −Q1
=

(74− 52)− (52− 41.5)

74− 41.5
= 0.35

Alborapen positiboa dago (oso nabarmena ez dirudien arren). Simetriari bu-
ruzko erabaki ziurragoa hartzeko, froga estatistiko inferentziala garatu beharko
litzateke.

KM =
(P87.5 − P62.5) + (P37.5 − P12.5)

P75 − P25
=

(86.75− 59) + (47.25− 26.75)

74 + 41.5
= 0.06

Nahiko ziur esan daiteke banakuntza platikurtikoa dela (KM < 1.23 denez,
nabarmen).

Beraz, banakuntza normala ez da egokia datu horietarako, bereziki kurtosiaren
aldetik.

(c)

pi xi metatua qi

0.1 23 0.035
0.2 61 0.094
0.3 106 0.164
0.4 154 0.239
0.5 206 319
0.6 264 0.410
0.7 326 0.506
0.8 412 0.639
0.9 499 0.774
1 644 1

Zabor gehieneko egun guztietatik %20tan, zabor osoaren ehuneko 1-0.639=0.361=%36.1
jasotzen da.
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II. ebazkizuna (2.5 puntu)

Zoriz aukeraturiko 19 urteko zenbait gazteri sexua (g: gizon, e: emakume),
unibertsitateko ikasketak egiten ari diren (bai: b, ez: e) eta sexu-harreman
osoak izan dituzten (bai: b, ez: e) galdetu zaizkie:

Sexua g g g g g g g e e e e e e e e e
Unib.? e e e e b b b b b b b b b b e e

Sexu-har.? e b e b e e e b b b e b b b b e

Egin beharreko atazak:

(a) Sexuaren eta unibertsitari izatearen arteko kontingentzia-taula eratu. Berdin,
sexuaren eta sexu-harremana izatearen artean, eta unibertsitari izatearen
eta sexu-harremana izatearen artean.

(b) Sexuaren eta unibertsitari izatearen arteko kontingentzia-taulatik, kalkulatu
khi-karratu eta dagokion asoziazio-neurria. Interpretatu.

(c) Sexuaren eta sexu-harremana izatearen arteko kontingentzia-taulatik, kalku-
latu lambda. Interpretatu.

(d) Unibertsitari iatearen eta sexu-harremana izatearen arteko kontingentzia-
taulatik, kalkulatu Pearson korrelazio-koefiziente lineala. Interpretatu.

(a)

Unibertsitatea?
Ez Bai

Sexua
Gizona 4 3 7

Emakumea 2 7 9
6 10 16

Sexu harremanik?
Ez Bai

Sexua
Gizona 5 2 7

Emakumea 2 7 9
7 9 16

Sexu harremanik?
Ez Bai

Unib.?
Ez 3 3 6
Bai 4 6 10

7 9 16
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(b)

Ondoko taulan azaltzen dira bi aldagaiak biltzen dituen kontingentzia-taulako
maiztasunak (enpirikoak) (lehen kopuruak: 4-3-2-7), maiztasun teorikoak, eta

khi-karratu estatistikorako ekarpena ( (enpiriko−teoriko)2
teoriko ):

Unibertsitatea?
Ez Bai

Sexua
Gizona 4-2.625-0.720 3-3.375-0.560 7

Emakumea 2-4.375-0.432 7-5.625-0.336 9
6 10 16

X2 = 0.720 + 0.560 + 0.432 + 0.336 = 2.048

Khi-karratuan oinarrituriko asoziazio-neurria 2× 2 tauletarako phi da:

ϕ =

√
2.048

16
= 0.35

Koefizientearen emaitzak bi aldagaien arteko asoziazio ertaina erakusten du,
lagin errorearen eta antzeko ikerketen erreserbapean.

(c)

Sexu harremanik?
Ez Bai

Sexua
Gizona 5 2 7

Emakumea 2 7 9
7 9 16

Aldagai independentea sexua (gizon/emakume) da. Aldagai independentea kon-
tuan hartu gabe, gazte batek sexu-harremana izango duela aurreikus daiteke
8edo ez, berdinketa dagoenez); edonola ere, errore kopurua 9 da.

Aldagai dependentea kontuan harturik:

• gaztea gizona bada, sexu-harremanik ez duela izan aurreikusi behar da (5)
eta errore kopurua 2 izango da;

• gaztea emakumea bada, sexu-harremanik izan duela aurreikusi behar da
(7) eta errore kopurua 2 izango da.

Aldagai dependentea kontuan harturik, beraz, guztira 2+2=4 errore egiten dira,
kontuan hartu gabe baino 9-4=5 errore gutxiago.

Beraz, lambda 5/9=0.55 da, eta orduan bi aldagaien arteko asoziazioa ertaina
dela esan daiteke, lagin errorearen eta antzeko ikerketen erreserbapean.
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(d)

Kodetzea: Unib.?: 0, ez; 1,bai. Sexu-har.?: 0, ez; 1,bai.

x (unib.) y (sexu-har.) n nx ny nxy nx2 ny2

0 0 3 0 0 0 0 0
0 1 3 0 3 0 0 3
1 0 4 4 0 0 4 0
1 1 6 6 6 6 6 6
- - 16 10 9 6 10 9

x =
10

16
= 0.625

y =
9

16
= 0.5625

sxy =
6

16
− 0.625× 0.5625 = 0.0234

s2x =
10

16
− 0.6252 = 0.2343

s2y =
9

16
− 0.56252 = 0.246

rxy =
0.0234√

0.2343
√

0.246
= 0.09

Pearson korrelazio-koefizientearen arabera, bi aldagaien arteko asoziazioa ahula
da, lagin errorearen eta antzeko ikerketen erreserbapean.
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III. ebazkizuna (2.5 puntu)

Serotonina dosi ezberdinak eman zaizkie produktu batean insomnioa jasaten
duten pertsona batzuei. Dosi bakoitzeko hobekuntza nabaritu duten pertsonen
portzentajea (hobetzeko probabilitatea, alegia) jaso da:

Dosia (mg) 0 1 2 4 6
Prob. %10 %15 %45 %60 %85

Egin beharreko atazak:

(a) Logit eredua garatu.

(b) 5 mgko dosi baterako, zenbat izango dira portzentajean hobetzen direnak?

(c) Hobetzen diren %90era heltzeko, zenbateko dosia eman behar da?

(d) Mugatze-koefizientea kalkulatu. Hori ikusita, aurreko ataletako aurresanak
fidagarriak izan al daitezke?

(a)

Datuak formato egokian daude: dosia gora, probabilitatea gora. Bere horretan
uzten ditugu, beraz.

x (dosia) p y = ln p
1−p xy x2 y2 ŷ ŷ2

0 0.1 -2.19 0 0 4.81 -2.09 4.36
1 0.15 -1.73 -1.73 1 3.008 -1.44 2.07
2 0.45 -0.20 -0.40 4 0.040 -0.79 0.62
4 0.60 0.40 1.62 16 0.164 0.51 0.26
6 0.85 1.73 10.40 36 3.008 1.81 3.27
13 - -2 9.89 57 11.050 -2 10.60

x =
13

5
= 2.6

y =
−2

5
= −0.4

sxy =
9.89

5
− 2.6×−0.4 = 3.02

s2x =
57

5
− 2.62 = 4.64

b =
3.02

4.64
= 0.65

a = −0.4− 0.65× 2.6 = −2.09

ŷ = −2.09 + 0.65x
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(b)

ŷ = −2.09 + 0.65× 5 = 1.16

ln

(
p

1− p

)
= 1.16→

p

1− p
= e1.16 = 3.19→ p = 3.19− 3.19p→ p = 0.76

(c)

p = 0.9→ ln

(
0.9

1− 0.9

)
= 2.19→ 2.19 = −2.09 + 0.65x = 6, 58mg

(d)

R2 =
s2ŷ
s2y

=
10.60/5− (−0.4)2

11.05/5− (−0.4)2
= 0, 956

Mugatze-koefizienteak doikuntza oso ona adierazten du. Beraz, aurresanak fida-
garriak lirateke alde horretatik.
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ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2017ko ekainaren 27a

Iraupena: 35 minutu

Erantzun bakarra da zuzena galdera bakoitzean. Guztira testak 2.5
puntu balio du. Erantzun zuzenak 0.125 puntu balio du. Erantzun
oker bakoitzak zuzenak ematen duenaren erdia kentzen du. Galderak
erantzun gabe utz daitezke, punturik gehitu eta kendu gabe.

(1) Nola deitzen da gaixotasunen intzidentzia eta medikuntzako beste alderdi
batzuk estatistikoki aztertzen duen arloa?

(a) Medikometria

(b) Epidemiologia

(c) Biometria

(d) Patologia

(2) Hurrenez hurren gradu honetako 100 eta 50 ikasle ebaluatu dituzten Fi-
nantza Matematikako bi irakasleen nota globalak alderatu nahi dira. Zein
da grafiko egokiena?

(a) Back-to-back histograma

(b) Puntu-diagrama bikoitza

(c) Barra-diagrama bikoitza

(d) Aurreko guztiak dira okerrak.

(3) Zein ez da neurri jasankorra?

(a) Ibiltartea

(b) Koartil arteko ibiltartea

(c) DAME

(d) Bowley koefizientea

(4) Datuak: 1-2-2-3. Kalkulatu populazio-bariantza.

(a) 1

(b) 0.6

(c) 0.5

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.

(5) 4 daturekin populazio-bariantza 10 suertatu da. Kalkulatu lagin-bariantza.

(a) 7.5
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(b) 11.66

(c) 13.33

(d) Ezin da kalkulatu informazio horrekin soilik.

(6) Errenta osoaren %40a hartzen du errenta handiena duten pertsonen %10ek.
Zenbat da (pi, qi) puntu horretan?

(a) (0.4, 0.1)

(b) (0.1, 0.4)

(c) (0.9, 0.6)

(d) (0.9, 0.4)

(7) Errentak: 4-6-10-12-18. Kalkulatu Gini indizea.

(a) 0.21

(b) 0.25

(c) 0.29

(d) Beste bat da erantzuna.

(8) Errentak: 4-6-10-12-18. Pobrezia-muga: 8. Kalkulatu pobreziaren intentsi-
tatea.

(a) 0.275

(b) 0.375

(c) 0.475

(d) Beste bat da erantzuna.

(9) Errentak: 4-6-10-12-18. Pobrezia-muga: 8. Kalkulatu pobreziaren neurri
orokorra.

(a) 0.16

(b) 0.26

(c) 0.36

(d) Beste bat da erantzuna.

(10) Errenta guztiak %10 igotzekoak badira, zenbat izatera igarotzen da (pi =
0.4, qi = 0.2) balio-bikotea?

(a) (pi = 0.4, qi = 0.2)

(b) (pi = 0.5, qi = 0.2)

(c) (pi = 0.4, qi = 0.3)

(d) (pi = 0.5, qi = 0.3)
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(11) Kontingentzia taula honetan zein da egiazkoa?

Aprobatua? (↓) / Sexua (→) Gizona Emakumea

Bai 12 8
Ez 38 32

(a) Gizonetatik %16 dira aprobatuak.

(b) Emakumeetatik %82 dira suspendituak.

(c) Aprobatuetatik %60 dira emakumeak.

(d) Suspendituetatik %54 dira gizonak.

(12) Kontingentzia-taula batean X2 = 0.9. Nola interpretatzen da?

(a) Asoziazioa sendoa da, beste ikerketan eta lagin-errorearen erreserba-
pean.

(b) Independenteak behintzat ez dira bi atributuak.

(c) Datuak falta dira asoziazioaren sendotasunari buruz erabakitzeko.

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.

(13) Enpresei egindako inkesta batean azken urtean mozkinak izan dituzten
(bai/ez) eta salmentak igo dituzten (bai/ez) jaso dira. Datu horietarako,
zer kalkula daiteke?

(a) Khi-karratu eta horretan oinarritutako datu guztiak.

(b) Lambda.

(c) Pearson korrelazio-koefiziente lineala.

(d) Aurreko guztiak egiazkoak dira.

(14) (x1 = 0, e1 = −2.5), (x2 = 1, e2 = 2), (x3 = 2, e3 = 2), (x4 = 3, e4 = −1.5).
Erroreen diagrama marraztuta, zer diagnostiko egiten duzu?

(a) Zehaztapen-errorea dago.

(b) Autokorrelazioa da.

(c) Heteroskedastikotasuna dago.

(d) Dena ongi dabil.

(15) Denbora-seriea: 4-5-3. Leunketa esponentziala burutuz, α = 0.8 harturik,
eman ezazu ŷ = 5.

(a) 3.36

(b) 3.86

(c) 4.36

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.
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(16) Zer da egia leunketa esponentzialari buruz?

(a) Joerarik gabeko serieetarako erabiltzen da.

(b) Aurresanak ez dira eguneratzen etorkizunean, konstante dira alegia.

(c) α zenbat eta handiagoa, orduan eta garrantzi handiagoa ematen zaio
azken aldiko datu historikoari aurresanak egiterakoan.

(d) Aurreko guztiak egiazkoak dira.

(17) Ana lehen aldiz ezkondu da gaur. Beraz, atzo bere senar-kopurua 0 zen, eta
gaur 1. Beraz, astebete barru 7 izango da. Nola deitzen zaio arrazonamendu
oker honi?

(a) Alegiazko korrelazioa.

(b) Estrapolazioa.

(c) Interakzioa.

(d) Elkarrekintza.

(18) Banku bateko uneko egoera nahasiak bere akzioen %55eko beherakada izan
du azken 5 burtsa-saioetan. Zein aldaketa-motaz ari gara?

(a) Asterokotasuna.

(b) Joera laburra.

(c) Xoka edo shock-a.

(d) 5 eguneko zikloa.

(19) Sare elektriko batean kontsumoa jasotzen da une oro. 13:00-16:00 bitartean
kontsumoa jaitsi egiten da orokorrean. Zein aldaketa-motaz ari gara egunaren
baitan?

(a) Egunerokotasuna.

(b) Zikloa.

(c) Hondarra.

(d) Urtarokotasunaren parekoa, baina egunaren baitan.

(20) Euri-kopurua toki batean aldatzen da urtaroaren arabera (udan, udazke-
nean, neguan zein udaberrian izan) eta horrekin batera bi urteroko ziklo
baten arabera. Urtaroaren araberako datuak izanda azken 20 urtetarako,
zein tamainako batezbesteko higikorra kalkulatu behar da bi gorabehera
mota horiek batera ezabatzeko?

(a) 3

(b) 4

(c) 6

(d) 8
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A eredua

Estatistika eta datuen analisia
-

2017ko ekainaren 27a

Izena eta abizenak:

Galdera Erantzuna

1 B

2 A

3 A

4 C

5 C

6 C

7 D

8 B

9 A

10 A

11 D

12 B

13 D

14 A

15 A

16 D

17 B

18 C

19 D

20 D

KOPURUA

ONGI

GAIZKI

ERANTZUN GABE



ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2017ko ekainaren 27a

Iraupena: 35 minutu

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

(1) Datuak: 1-2-2-3. Kalkulatu populazio-bariantza.

(a) 1

(b) 0.6

(c) 0.5

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.

(2) 4 daturekin populazio-bariantza 10 suertatu da. Kalkulatu lagin-bariantza.

(a) 7.5

(b) 11.66

(c) 13.33

(d) Ezin da kalkulatu informazio horrekin soilik.

(3) Errenta osoaren %40a hartzen du errenta handiena duten pertsonen
%10ek. Zenbat da (pi, qi) puntu horretan?

(a) (0.4, 0.1)

(b) (0.1, 0.4)

(c) (0.9, 0.6)

(d) (0.9, 0.4)

(4) Errentak: 4-6-10-12-18. Kalkulatu Gini indizea.

(a) 0.21

(b) 0.25

(c) 0.29

(d) Beste bat da erantzuna.
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(5) Errentak: 4-6-10-12-18. Pobrezia-muga: 8. Kalkulatu pobreziaren in-
tentsitatea.

(a) 0.275

(b) 0.375

(c) 0.475

(d) Beste bat da erantzuna.

(6) Errentak: 4-6-10-12-18. Pobrezia-muga: 8. Kalkulatu pobreziaren
neurri orokorra.

(a) 0.16

(b) 0.26

(c) 0.36

(d) Beste bat da erantzuna.

(7) Errenta guztiak %10 igotzekoak badira, zenbat izatera igarotzen da
(pi = 0.4, qi = 0.2) balio-bikotea?

(a) (pi = 0.4, qi = 0.2)

(b) (pi = 0.5, qi = 0.2)

(c) (pi = 0.4, qi = 0.3)

(d) (pi = 0.5, qi = 0.3)

(8) Nola deitzen da gaixotasunen intzidentzia eta medikuntzako beste alderdi
batzuk estatistikoki aztertzen duen arloa?

(a) Medikometria

(b) Epidemiologia

(c) Biometria

(d) Patologia

(9) Hurrenez hurren gradu honetako 100 eta 50 ikasle ebaluatu dituzten
Finantza Matematikako bi irakasleen nota globalak alderatu nahi dira.
Zein da grafiko egokiena?

(a) Back-to-back histograma

(b) Puntu-diagrama bikoitza

(c) Barra-diagrama bikoitza

(d) Aurreko guztiak dira okerrak.
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(10) Zein ez da neurri jasankorra?

(a) Ibiltartea

(b) Koartil arteko ibiltartea

(c) DAME

(d) Bowley koefizientea

(11) (x1 = 0, e1 = −2.5), (x2 = 1, e2 = 2), (x3 = 2, e3 = 2), (x4 = 3, e4 =
−1.5). Erroreen diagrama marraztuta, zer diagnostiko egiten duzu?

(a) Zehaztapen-errorea dago.

(b) Autokorrelazioa da.

(c) Heteroskedastikotasuna dago.

(d) Dena ongi dabil.

(12) Denbora-seriea: 4-5-3. Leunketa esponentziala burutuz, α = 0.8 har-
turik, eman ezazu ŷ5.

(a) 3.36

(b) 3.86

(c) 4.36

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.

(13) Zer da egia leunketa esponentzialari buruz?

(a) Joerarik gabeko serieetarako erabiltzen da.

(b) Aurresanak ez dira eguneratzen etorkizunean, konstante dira alegia.

(c) α zenbat eta handiagoa, orduan eta garrantzi handiagoa ematen
zaio azken aldiko datu historikoari aurresanak egiterakoan.

(d) Aurreko guztiak egiazkoak dira.

(14) Ana lehen aldiz ezkondu da gaur. Beraz, atzo bere senar-kopurua 0
zen, eta gaur 1. Beraz, astebete barru 7 izango da. Nola deitzen zaio
arrazonamendu oker honi?

(a) Alegiazko korrelazioa.

(b) Estrapolazioa.

(c) Interakzioa.

(d) Elkarrekintza.
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(15) Banku bateko uneko egoera nahasiak bere akzioen %55eko beherakada
izan du azken 5 burtsa-saioetan. Zein aldaketa-motaz ari gara?

(a) Asterokotasuna.

(b) Joera laburra.

(c) Xoka edo shock-a.

(d) 5 eguneko zikloa.

(16) Sare elektriko batean kontsumoa jasotzen da une oro. 13:00-16:00 bitartean
kontsumoa jaitsi egiten da orokorrean. Zein aldaketa-motaz ari gara
egunaren baitan?

(a) Egunerokotasuna.

(b) Zikloa.

(c) Hondarra.

(d) Urtarokotasunaren parekoa, baina egunaren baitan.

(17) Euri-kopurua toki batean aldatzen da urtaroaren arabera (udan, udazke-
nean, neguan zein udaberrian izan) eta horrekin batera bi urteroko ziklo
baten arabera. Urtaroaren araberako datuak izanda azken 20 urte-
tarako, zein tamainako batezbesteko higikorra kalkulatu behar da bi
gorabehera mota horiek batera ezabatzeko?

(a) 3

(b) 4

(c) 6

(d) 8

(18) Kontingentzia taula honetan zein da egiazkoa?

Aprobatua? (↓) / Sexua (→) Gizona Emakumea

Bai 12 8
Ez 38 32

(a) Gizonetatik %16 dira aprobatuak.

(b) Emakumeetatik %82 dira suspendituak.

(c) Aprobatuetatik %60 dira emakumeak.

(d) Suspendituetatik %54 dira gizonak.
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(19) Kontingentzia-taula batean X2 = 0.9. Nola interpretatzen da?

(a) Asoziazioa sendoa da, beste ikerketan eta lagin-errorearen erreser-
bapean.

(b) Independenteak behintzat ez dira bi atributuak.

(c) Datuak falta dira asoziazioaren sendotasunari buruz erabakitzeko.

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.

(20) Enpresei egindako inkesta batean azken urtean mozkinak izan dituzten
(bai/ez) eta salmentak igo dituzten (bai/ez) jaso dira. Datu horietarako,
zer kalkula daiteke?

(a) Khi-karratu eta horretan oinarritutako datu guztiak.

(b) Lambda.

(c) Pearson korrelazio-koefiziente lineala.

(d) Aurreko guztiak egiazkoak dira.
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ESTATISTIKA ETA DATUEN ANALISIA

Irakaslea: Josemari Sarasola

Data: 2017ko ekainaren 27a

Iraupena: 35 minutu

Erantzun bakarra da zuzena galdera bakoitzean. Guztira tes-
tak 2.5 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) Errenta osoaren %40a hartzen du errenta handiena duten pertsonen
%10ek. Zenbat da (pi, qi) puntu horretan?

(a) (0.4, 0.1)

(b) (0.1, 0.4)

(c) (0.9, 0.6)

(d) (0.9, 0.4)

(2) Errentak: 4-6-10-12-18. Kalkulatu Gini indizea.

(a) 0.21

(b) 0.25

(c) 0.29

(d) Beste bat da erantzuna.

(3) Errentak: 4-6-10-12-18. Pobrezia-muga: 8. Kalkulatu pobreziaren
intentsitatea.

(a) 0.275

(b) 0.375

(c) 0.475

(d) Beste bat da erantzuna.

(4) Errentak: 4-6-10-12-18. Pobrezia-muga: 8. Kalkulatu pobreziaren
neurri orokorra.

(a) 0.16

(b) 0.26

(c) 0.36

(d) Beste bat da erantzuna.
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(5) Errenta guztiak %10 igotzekoak badira, zenbat izatera igarotzen da
(pi = 0.4, qi = 0.2) balio-bikotea?

(a) (pi = 0.4, qi = 0.2)

(b) (pi = 0.5, qi = 0.2)

(c) (pi = 0.4, qi = 0.3)

(d) (pi = 0.5, qi = 0.3)

(6) Nola deitzen da gaixotasunen intzidentzia eta medikuntzako beste
alderdi batzuk estatistikoki aztertzen duen arloa?

(a) Medikometria

(b) Epidemiologia

(c) Biometria

(d) Patologia

(7) Hurrenez hurren gradu honetako 100 eta 50 ikasle ebaluatu dituzten
Finantza Matematikako bi irakasleen nota globalak alderatu nahi
dira. Zein da grafiko egokiena?

(a) Back-to-back histograma

(b) Puntu-diagrama bikoitza

(c) Barra-diagrama bikoitza

(d) Aurreko guztiak dira okerrak.

(8) Zein ez da neurri jasankorra?

(a) Ibiltartea

(b) Koartil arteko ibiltartea

(c) DAME

(d) Bowley koefizientea

(9) Datuak: 1-2-2-3. Kalkulatu populazio-bariantza.

(a) 1

(b) 0.6

(c) 0.5

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.
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(10) 4 daturekin populazio-bariantza 10 suertatu da. Kalkulatu lagin-
bariantza.

(a) 7.5

(b) 11.66

(c) 13.33

(d) Ezin da kalkulatu informazio horrekin soilik.

(11) Zer da egia leunketa esponentzialari buruz?

(a) Joerarik gabeko serieetarako erabiltzen da.

(b) Aurresanak ez dira eguneratzen etorkizunean, konstante dira
alegia.

(c) α zenbat eta handiagoa, orduan eta garrantzi handiagoa ematen
zaio azken aldiko datu historikoari aurresanak egiterakoan.

(d) Aurreko guztiak egiazkoak dira.

(12) Ana lehen aldiz ezkondu da gaur. Beraz, atzo bere senar-kopurua
0 zen, eta gaur 1. Beraz, astebete barru 7 izango da. Nola deitzen
zaio arrazonamendu oker honi?

(a) Alegiazko korrelazioa.

(b) Estrapolazioa.

(c) Interakzioa.

(d) Elkarrekintza.

(13) Banku bateko uneko egoera nahasiak bere akzioen %55eko beherakada
izan du azken 5 burtsa-saioetan. Zein aldaketa-motaz ari gara?

(a) Asterokotasuna.

(b) Joera laburra.

(c) Xoka edo shock-a.

(d) 5 eguneko zikloa.

(14) Sare elektriko batean kontsumoa jasotzen da une oro. 13:00-16:00
bitartean kontsumoa jaitsi egiten da orokorrean. Zein aldaketa-
motaz ari gara egunaren baitan?

(a) Egunerokotasuna.

(b) Zikloa.

(c) Hondarra.

(d) Urtarokotasunaren parekoa, baina egunaren baitan.
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(15) Euri-kopurua toki batean aldatzen da urtaroaren arabera (udan,
udazkenean, neguan zein udaberrian izan) eta horrekin batera bi
urteroko ziklo baten arabera. Urtaroaren araberako datuak izanda
azken 20 urtetarako, zein tamainako batezbesteko higikorra kalku-
latu behar da bi gorabehera mota horiek batera ezabatzeko?

(a) 3

(b) 4

(c) 6

(d) 8

(16) Kontingentzia taula honetan zein da egiazkoa?

Aprobatua? (↓) / Sexua (→) Gizona Emakumea

Bai 12 8
Ez 38 32

(a) Gizonetatik %16 dira aprobatuak.

(b) Emakumeetatik %82 dira suspendituak.

(c) Aprobatuetatik %60 dira emakumeak.

(d) Suspendituetatik %54 dira gizonak.

(17) Kontingentzia-taula batean X2 = 0.9. Nola interpretatzen da?

(a) Asoziazioa sendoa da, beste ikerketan eta lagin-errorearen erre-
serbapean.

(b) Independenteak behintzat ez dira bi atributuak.

(c) Datuak falta dira asoziazioaren sendotasunari buruz erabak-
itzeko.

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.

(18) Enpresei egindako inkesta batean azken urtean mozkinak izan di-
tuzten (bai/ez) eta salmentak igo dituzten (bai/ez) jaso dira. Datu
horietarako, zer kalkula daiteke?

(a) Khi-karratu eta horretan oinarritutako datu guztiak.

(b) Lambda.

(c) Pearson korrelazio-koefiziente lineala.

(d) Aurreko guztiak egiazkoak dira.
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(19) (x1 = 0, e1 = −2.5), (x2 = 1, e2 = 2), (x3 = 2, e3 = 2), (x4 =
3, e4 = −1.5). Erroreen diagrama marraztuta, zer diagnostiko
egiten duzu?

(a) Zehaztapen-errorea dago.

(b) Autokorrelazioa da.

(c) Heteroskedastikotasuna dago.

(d) Dena ongi dabil.

(20) Denbora-seriea: 4-5-3. Leunketa esponentziala burutuz, α = 0.8
harturik, eman ezazu ŷ = 5.

(a) 3.36

(b) 3.86

(c) 4.36

(d) Aurreko guztiak faltsuak dira.
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