
ΜΑΣ 055/ΕΠΛ. Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική Ασκήσεις 23/11/2011

΄Ασκηση 1. Μια παρέα ϕοιτητών πήγαινε κάθε Σάββατο σε µια από τις δυο ταβέρνες A και

B και σηµείωναν το συνολικό λογαριασµό. Στις 7 ϕορές που µήγαν στην A και στις 9 ϕορές

που πήγαν στην B ταβέρνα τα ποσά (σε ευρώ) που πλήρωσαν ήταν :

B 34 36 39 41 38 34 37 36 35
A 32 34 35 30 45 33 35

Θεωρούµε ότι το ποσό που πληρώνουν κάθε ϕορά είναι µια τυχαία µεταβλητή που ακολουθεί

την κανονική κατανοµή N(µA, σ2

A
), N(µB, σ2

B
), αντίστοιχα.

α) Να ελεγχθεί σε επίπεδο σηµαντικότητας a = 0.10 ο ισχυρισµός των ϕοιτητών ότι η ταβέρνα B

είναι ακριβότερη.

ϐ) Να δοθεί ένα 95% ∆.Ε. για την διαφορά µB − µA.

΄Ασκηση 2. Τυχαίο δείγµα 200 ϕοιτητών χωρίστηκε τυχαία σε δυο οµάδες O1 και O2 των

120 και 80 ατόµων, αντίστοιχα. Στη συνέχεια όλοι οι µαθητές διδάχθηκαν κοινή ύλη µαθήµατος

αλλά µε διαφορετική διδακτική µέθοδο A για την οµάδα O1 και B για την οµάδα O2. Μετά το

τέλος της διδασκαλίας και την διεξαγωγή εξετάσεων σε κοινά ϑέµατα οι µαθητές της O1 έλαβαν

ϐαθµούς X1, X2, . . .X120 και της O2 έλαβαν ϐαθµούς Y1, Y2, . . .X80. Τα δεδοµένα είναι :

120∑

i=1

Xi = 840 ,

120∑

i=1

X2

i
= 6025.2 ,

80∑

i=1

Yi = 600 ,

80∑

i=1

Y 2

i
= 4580 .

α) Να υπολογισθούν οι δειγµατικοί µέσοι X̄, Ȳ και οι δειγµατικές διασπορές S2

X
, S2

Y
των δυο

δειγµάτων.

ϐ) ΄Εστω µ1, µ2 οι ϑεωρητικοί µέσοι των δυο ϐαθµολογιών. Να ελέγξετε σε επίπεδο σηµαντικότη-

τας a = 5% την

H0 : µ1 ≥ µ2 έναντι της H1 : µ1 < µ2 ,

και να σχολιάσετε τα συµπεράσµατά σας.

γ) Να δοθεί ένα 95% ∆.Ε. για την διαφορά µ1 − mu2

΄Ασκηση 3. Να κατασκευασθεί η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων για τα δεδοµένα

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9
y 12 10 10 6 6 3 5 2 4

Ποιά είναι η προβλεπόµενη τιµή του y όταν x = 6;
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