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I. ebazkizuna (1.75 puntu)

Bi finantza-inbertsio hauek dituzu aukeran 2 eguneko epemugarekin:

• A inbertsioak 1e-ko galera ekar dezake (-1, alegia) eta 1 eta 2e-ko irabaziak,
0.2, 0.3 eta 0.5eko probabilitateez hurrenik hurren;

• B inbertsioa bi egunetan zehar garatzen da: lehen egunean 1e-ko galera
ekar dezake (-1, alegia) 0.3 probabilitateaz, eta 1e- ko irabazia 0.7 prob-
abilitateaz; bigarren egunean, bezperakoarekiko independentziaz, 1e-ko
galera eta 1e- ko irabazia 0.4 eta 0.6 probabilitateez gerta daiteke

Egin beharreko atazak:

(a) B inbertsioaren bi eguneko etekin totalari dagokion probabilitate-zuhaitza
osatu, eta adar bakoitzaren buruan etekin totala adierazi.

(b) B inbertsioaren bi eguneko etekin totalaren itxaropena eta bariantza kalku-
latu.

(c) A eta B inbertsioetatik, zein da egokiena epe luzera?

(d) Eta epe laburrera?

Oharra: Behar izanez gero, U =
µ

σ
utilitate-funtzioa baliatu.
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(a)

1.eguna 2.eguna

ONMLHIJK−2 0.3× 0.4 = 0.12

ONMLHIJK−1

p(−1)=0.4 eeeeeeeeeeeeeeeeeee

p(+1)=0.6 YYYYYYYYYYYYYYYYYYY

ONMLHIJK0 0.3× 0.6 = 0.18

ONMLHIJK0

p(−1)=0.3

ooooooooooooooooooooo

p(+1)=0.7

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ONMLHIJK0 0.7× 0.4 = 0.28

ONMLHIJK1

p(−1)=0.4 eeeeeeeeeeeeeeeeeee

p(+1)=0.6 YYYYYYYYYYYYYYYYYYY

ONMLHIJK2 0.7× 0.6 = 0.42

(b)

x p(x) xp(x) x2p(x)

-2 0.12 -0.24 0.48
0 0.18+0.28=0.46 0 0
2 0.42 0.84 1.68

1 α1 = 0.6 α2 = 2.16

µ = E[X] = α1 = 0.6

σ2 = α2 − α2
1 = 2.16− 0.62 = 1.8
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(c)

A inbertsioaren itxaropena eta bariantza kalkulatu behar dira bi inbertsioak
alderatzeko:

x p(x) xp(x) x2p(x)

-1 0.2 -0.2 0.2
1 0.3 0.3 0.3
2 0.5 1 2

1 α1 = 1.1 α2 = 2.5

µ = E[X] = α1 = 1.1

σ2 = α2 − α2
1 = 2.5− 1.12 = 1.29

Epe luzera, inbertsio egokiena itxaropen handienekoa da; kasu honetan, A in-
bertsioa.

(d)

Epe laburrera, arriskua ere, bariantzaren bitartez neurtzen dena, hartu behar
da kontuan; hain zuzen, arrisku txikienekoa hobesten da, itxaropen handi-
enekoarekin batera. Bariantza txikienekoa, eta beraz, arrisku txikienekoa, A
da.

Dilemarik ez dago itxaropenak eta bariantzak hobesten duten inbertsioari buruz.
Bi irizpideen arabera A da egokiena epe laburrera, eta horrela ez dago utilitate-
funtzioa baliatu beharrik.
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II. ebazkizuna (1.5 puntu)

Moda-denda batera sartzen den bezero batek (gizona edo emakumea den bereizi
gabe) zerbait erosteko probabilitatea 0.4 da normalean.

Egin beharreko atazak:

(a) Kalkulatu 8 bezeroetatik gutxienez 6-k zerbait erosteko probabilitatea. Oharra:
ez da beharrezkoa azken emaitza kalkulatzea: adierazita uztearekin nahikoa
da.

(b) Zein da aurrekoa kalkulatzeko R agindua?

(c) Sartu diren 10 gizonetatik 2-k erosi dute zerbait. Informazio horrekin, gi-
zonek ohikoa (sexua bereizi gabe) baino erosteko probabilitate txikiagoa
dutela esan al daiteke? Adierazgarritasun-maila: %5.

(d) Zenbat da lehen erosketa izan arte 6 bezero sartu behar izateko proba-
bilitatea? Eta bigarren erosketa izan arte 12 bezero sartu behar izatekoa?
Oharra: ez da beharrezkoa azken emaitza kalkulatzea: adierazita uztearekin
nahikoa da.

(e) Batezbestez zenbat bezero sartu behar dira 4 erosketa izan arte?

(a)

X: erosten dutenak 8 bezeroetatik

P [X ≥ 6] = P [X = 6]+P [X = 7]+P [X = 8] = 0.46×0.62×
8!

6!2!
+ = 0.47×0.61×

8!

7!1!
+0.48

(b)

>pnorm(5,8,0.4,lower.tail=FALSE)

edo

>1-pnorm(5,8,0.4)

edo

>sum(dnorm(6:8,8,0.4))

(c)

Hipotesi nulua hau da, zuhurtasunez nahiz zehaztasunez.

Ho : perosi = 0.4
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2 gizon erosle 10etatik gutxi da sexua bereizi gabe suertatuko liratekeen beze-
roen aldean (0.4× 10 = 4). Beraz, behetik harritzen naiz (X:erosleen kopurua):

P [X ≤ 2/H0 : p = 0.4] = P [X = 0] + P [X = 1] + P [X = 2]

= 0.40 + 0.41 × 0.69 ×
10!

9!1!
+ 0.42 × 0.68 ×

10!

8!2!
= 0.1672

Gertatuaren probabilitatea α baino handiagoa denez, gertatua ez da aski arraroa
H0 baztertzeko, eta beraz, gizonek erosteko probabilitate txikia dutela ezin da
baieztatu.

(d)

Lehen erosketa izan arte 6 bezero sartu behar izateko probabilitatea (hots, lehen
erosketa izan arte, erosten ez duten 5 bezero izatekoa) honela kalkulatzen da:

p = 0.65 × 0.4

Eta bigarren erosketa izan arte 12 bezero sartu behar izatekoa, hots, bigarren
erosketa izan arte erosten ez duten 10 bezero izatekoa):

p = 0.610 × 0.4×
11!

10!1!
× 0.4

(e)

Batezbestez 4 erosketa izan arte suertatzen den ez erosleen kopurua hau da:

4×
0.6

0.4
= 6

Beraz, 4 erosketa izan arte, batezbestez 6+4=10 bezero sartzen dira.
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III. ebazkizuna (1.25 puntu)

Okindegi batean egiten den eguneko fakturazioa U(200, 300) (e-tan) banatzen
da.

Egin beharreko atazak:

(a) Kalkulatu fakturazio minimoa 40 egunetarako %90-eko probabilitateaz.

(b) Kalkulatu zenbat egun behar diren 12000 e-ko fakturaziora heltzeko %90eko
probabilitateaz.

(a)

40 egunetako fakturazioa nola banatzen den ezartzeko LTZ erabiltzen dugu
(40 egun aski kopuru handia da eta egun horietako fakturazioen artean inde-
pendentzia dagoela suposatuz). Horretarako, egun bakoitzeko itxaropena eta
bariantza behar ditugu:

µ =
200 + 300

2
= 250

σ2 =
(300− 200)2

12
= 833.3→ σ = 28.8

Horrela, 40 egunetako fakturazioa honela banatzen da:

X = X1 +X2 + · · ·+X40 ∼ N(40× 250 = 10000,
√

40× 833.3 = 182.5)

Fakturazio minimoa %90eko probabilitateaz honela kalkulatzen da:

P [X > x] = P

[
Z >

x− 10000

182.5

]
= 0.9

↓

x− 10000

182.5
= −1.28→ x = 9766.4
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(b)

n egunetako fakturazioa honela banatzen da:

X ∼ N(250n,
√

833.3n = 28.8
√
n)

12000 euroko fakturaziora heltzeko n egun horietan eskatutako probabilitateaz:

P [X > 12000] = P

[
Z >

12000− 250n

28.8
√
n

]
= 0.9

12000− 250n

28.8
√
n

= −1.28→ 250n− 36.86
√
n− 12000 = 0→

√
n = 7→ n = 49

Oharra: n dezimalekin aterako balitz hurrengo zenbaki osoa hartu beharko litza-
teke.
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IV. ebazkizuna (1.5 puntu)

Jatetxe batean larunbatean izandako 20 fakturazio eta igandean izandako 25
fakturazio jaso dira. Wilcoxon hein frogarako pausoak garatu eta Wmin = 420
suertatu da, igandeetan. Adierazgarritasun-maila: %1.

Egin beharreko atazak:

(a) Larunbatak eta igandeak homogeneoak diren erabakitzeko froga burutu p-
balioa kalkulatuz.

(b) Larunbatak eta igandeak homogeneoak diren erabakitzeko froga burutu
eremu kritikoak ezarriz.

(a)

Lagin-tamainak handiak direnez, hurbilketa normala baliatu behar da: Wigande

(igandeetakoa dena) nola banatzen den ikusi behar da:

Wigande ∼ N

(
µ =

25× (25 + 20 + 1)

2
= 575, σ =

√
25× 20× (25 + 20 + 1)

12
= 43.78

)

Gertatua (420) behetik da arraroa (Wmin beti da arraroa behetik):

P [Wigande < 420] = P

[
Z <

420− 575

43.78

]
= P [Z < −3.54] ≈ 0.0002 < 0.005

Beraz, hipotesi nulua, homogeneotasuna alegia, baztertu behar da, eta ondorioz
igandeak eta larunbatak desberdinak direla erabaki.

(b)

IgandeetakoW estatistikoaren balio kritikoak estatistikoaren banaketan gainetik
eta azpitik 0.005eko probabilitatea uzten duten balioak dira:

P [Wigande < Wb] = P

[
Z <

Wb − 575

43.78

]
= 0.005→

Wb − 575

43.78
= −2.57→Wb = 462.48

P [Wigande > Wg] = P

[
Z >

Wg − 575

43.78

]
= 0.005→

Wg − 575

43.78
= 2.57→Wg = 687.51

Homogeneotasuna baztertzen da igandeetako W estatistikoa 462.48 baino txiki-
agoa eta 687.51 baino handiagoa denean. Gertatua 420 denez, homogeneotasuna
baztertu egin behar da.

8



V. ebazkizuna (2 puntu)

Kontxan jasotako zabor kopuru hauek jaso dira egun batzuetan (kilotan):

510− 580− 460− 480

Zabor kopurua banaketa normalaren araberakoa da, eta desbideratzea ez da
ezaguna. Zaborrak jasotzeko, 500 kiloko ahalmena duen ibilgailua erabiltzen
da. Pentsatzen da balitekeela batezbesteko zabor kopurua jasotzeko nahikoa ez
izatea.

Egin beharreko atazak:

(a) Erabaki ezazu 500 kiloko ibilgailua nahiko ote den (edo ez) %1eko adierazgarritasun-
mailaz.

(b) Proportzioari buruzko froga. Esperimentu bat egin da hondartzan. 100 te-
botila txiki banatu dira bainatzaileen artean, eta horietatik 70 botila huts
bakarrik jaso dira birziklatzeko jarritako ontzian hurrengo egunean. Besteak
errefusa-ontzian jaso dira. Europar Batasunak %80ko birziklatze-tasa exi-
jitzen du. Exijentzia hori betetzen den erabaki ezazu %5eko adierazgarri-
tasun mailaz eremu kritikoaren metodoa baliatuz.

(a)

t froga garatu behar da. Horretarako lagin bateztesekoa eta desbideratze zuzen-
dua behar dira kalkulatu:

x = 507.5 ŝx = 52.5

Pentsatzen dugunez ibilgailu ez dela nahikoa, batezbestekoa 500 baino handi-
agoa dela alegia, aurkakoa hartzen dugu hipotesi nulutzat:

H0 : µ < 500

Desbideratze ezezaguneko eredu normalaren kasu honetan, frogarako erabili be-
harreko estatistikoa hau da:

t =
x− µ
ŝ/
√
n

=
507.5− 500

52.5/
√

4
= 0.28

Hipotesi nulua t handia denean baztertzen da. t estatistikoa 4-1=3 askatasun-
mailako Student t banakuntzaren arabera banatzen da. %1eko adierazgarritasun-
maila gainetik (goitik baztertzen denez) uzten duen t0 balio kritikoa 4.54 da.
Gertatutako estatistikoaren balioa 0.28 denez, hipotesi nulua onartu eta ibil-
gailua zaborra jasotzeko nahikoa dela erabaki behar da.
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(b)

Badirudi %80ko baldintza ez dela betetzen. Beraz, aurkakoa (betetzen dela,
alegia) hartzen dugu hipotesi nulutzat:

H0 : p > 0.8

p̂ lagin-proportzioa honela banatzen da hipotesi nulupean:

p̂ ∼ N

(
µ = 0.8, σ =

√
0.8× 0.2

100
= 0.04

)

H0 lagin-proportzioa txikia denean baztertzen da. Beraz, eremu kritikoa, p̂0
balio kritikoak mugatua, honela ezartzen da:

P [p̂ < p̂0] = P

[
Z <

p̂0 − 0.8

0.04

]
= 0.05

p̂0 − 0.8

0.04
= −1.64→ p̂0 = 0.7344

Hipotesi nulua lagin-proportzioa 0.7344 baino txikiagoa denean baztertzen da.
Gertatua 0.7 denez, hipotesi nulua baztertu eta Europar Batasunetik ezarritako
baldintza betetzen ez dela erabaki behar da.
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