
Ariketak: Banaketa binomiala

1. Edozein ikaslek azterketa jakin bat gainditzeko probabilitatea 0.7 da.

(a) 10 ikasleetatik zenbatekoa da 4k azterketa gainditzeko probabilitatea?

(b) Eta 6 ikaslek gainditzeko probabilitatea?

(c) Eta x ikaslek gainditzeko probabilitatea?

(d) Labur, nola adierazten da gainditu dutenen kopurua horrela banatzen dela?

2. Lantegi batean 12 pieza egin behar dira bezero batentzat. Pieza bakoitza akastuna izateko probabilitatea 0.15 da.

(a) Nola banatzen da pieza akastunen kopurua?

(b) Nola banatzen da pieza akasgabeen kopurua?

(c) Zenbat da 4 pieza akastun suertatzeko probabilitatea?

(d) Zenbat da 3 pieza akasgabe suertatzeko probabilitatea?

(e) Zenbat da akastun kopurua 2 edo txikiagoa izateko probabilitatea?

(f) Zenbat da akastun kopurua 3 baino txikiagoa izateko probabilitatea?

(g) Zenbat da akastun kopurua 8 baino handiagoa izateko probabilitatea?

(h) Zenbat da akastun kopurua 10 edo handiagoa izateko probabilitatea?

(i) Zenbat da akastun kopurua 4 eta 6 artean izateko probabilitatea, biak barne?

(j) Aurreko guztiak R softwarearen bidez ebatzi.

(k) Zenbat da batez besteko akastun kopurua?

(l) R baliatuz, zein da probabilitate handieneko akastun kopurua?

(m) R baliatuz, bezeroari zenbat akastun ziurta dakizkioke 0.9ko gutxieneko probabilitateaz?

3. Herri batean 300 emakume eta 200 gizonezko daude.

(a) Zoriz eta itzuleraz 15 pertsona aukeratzen badira, nola banatzen da emakume kopurua?

(b) Zenbat da emakume proportzioarekin bat datorren emakume kopurua suertatzeko probabilitatea?

(c) Aurreko emakume kopurua banakuntza binomialaren zein ezaugarrirekin dator bat?

(d) Zenbat da emakume kopurua itxaropenaren inguruko ±2 zabalerako tarte batean izateko probabilitatea?

(e) Interpretatu (b), (c) eta (d) emaitzak.

(f) Kalkulatu (d) ataleko probabilitatea, itxaropena eta bariantza soilik direla ezagunak suposaturik.

4. Toki batean egun batean euria egiteko probabilitatea 0.4 da eta egun batetik bestera erabateko independentzia dago.
Bertako teilatu bat konpontzeko 7 egun ateri behar dira. Zenbat egunetarako alokatu behar da garabi bat teilatuaren
konponketa burutu ahal izateko probabilitatea 0.9 izan dadin?

5. Bezero batek 20 piezako loteak erosten dizkio enpresa bati. Bezeroak pieza guztiak aztertzen ditu aurretik eta
urtearen amaieran loteen %10etan baino gehiagotan akastun bat edo gehiago aurkitu badu, kontratua eten egingo
du. Zenbateko probabilitateaz ekoiztu behar dira akastunak hori ez gertatzeko?

6. Hegazkin baterako egiten diren erreserben %25a bertan behera uzten direla zenbatetsi da. Hegazkin batean 12
eserleku daude. Zenbat erreserba egin daitezke overbooking gertatzeko probabilitatea 0.15 izan dadin gehienez?

Itzuli-aldiak

7. 200 mm-tik gorako eurite baten itzuli-aldia 8 urtekoa bada, zer da probableagoa 6 urtera: euritea gertatzea ala ez
gertatzea?

8. Eraiki berri den zubi bat botako duen uholdea batezbestez 1000 urtetan behin gertatzen dela uste da.

(a) Zenbat da zubiak 100 urtera zutik irauteko probabilitatea?

(b) Zenbat urtetarako iraungo du zubiak zutik 0.95eko probabilitateaz?

Banaketa binomialarekin loturiko froga estatistikoak

9. Lantegi batean normalean piezen %2 dira akastun. Azken 10 piezetan 2 akastun aurkitu badira, prozesua oker
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dabilela pentsatu behar al da? Adierazgarritasun-maila: %1.

10. Test batean 20 galdera daude. Galdera bakoitzeko 5 aukera daude. Pertsona batek 20 galderetatik 6 asmatu ditu.
Erantzunak zoriz eman ditu ala erantzun zenbait bazekizkiela erabaki behar al da? Adierazgarritasun-maila: %10.

11. Bost langileren artean, Josemari tartean dela, 15 makina saldu dituzte feria batean. Josemarik 15etatik 10 saldu
ditu. Saltzaile hobea dela esan al daiteke? Adierazgarritasun-maila: %1.

12. Iaz gertatu ziren 15 istripuetatik, 10 istripu jaiegunetan izan ziren. Jaiegunetan istripuak ugariagoak direla esan al
daiteke? Adierazgarritasun-maila: %1. Urtean 82 jaiegun izan ziren.

13. Lantegi batean 4 langile ari dira lanean. Egunero 6na pieza egin dituzte. Egindako 24 piezetan 6 akastun suertatu
dira. Langile zaharrenak akastun bakarra egin du. Piezak beste langileek baino hobeki egiten dituela ondorioztatu
behar al da? Adierazgarritasun-maila: %1.

Banaketa geometrikoa. Banaketa binomial negatiboa.

14. Lantegi batean pieza akastun bat ekoizteko probabilitatea 0.12 da.

(a) Nola banatzen da lehenengo akastuna izan arte suertatzen den akasgabe kopurua?

(b) Zenbatekoa da lehenengo akastuna suertatu arte 6 akasgabeko lote bat suertatzeko probabilitatea?

(c) Eta 2 akasgabe edo gutxiago?

(d) Zenbatekoa da lehenengo akastuna izan arte batezbesteko akasgabe kopurua?

(e) Zenbatekoa da lehenengo akasgabea izan arte 2 akastun izateko probabilitatea?

(f) Zenbatekoa da lehenengo akasgabea izan arte batezbesteko akastun kopurua?

15. Lantegi batean pieza akastun bat ekoizteko probabilitatea 0.12 da.

(a) Nola banatzen da hirugarren akastuna izan arte suertatzen den akasgabe kopurua?

(b) Zenbatekoa da hirugarren akastuna suertatu arte 6 akasgabeko lote bat suertatzeko probabilitatea?

(c) Eta 2 akasgabe edo gutxiago?

(d) Zenbatekoa da hirugarren akastuna izan arte batezbesteko akasgabe kopurua?

(e) Zenbatekoa da laugarren akasgabea izan arte 2 akastun izateko probabilitatea?

(f) Zenbatekoa da laugarren akasgabea izan arte batezbesteko akastun kopurua?
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