
Στατιστική ΙΙ Σ. Κουρούκλης

Ασκήσεις V

1. Σε 100 ανεξάρτητες ϱίψεις ενός Ϲαριού προέκυψαν τα εξής αποτελέσµατα :

πλευρά 1 2 3 4 5 6

αριθµός εµφανίσεων 15 20 12 11 16 26

Να ελεγχθεί εάν το Ϲάρι είναι αµερόληπτο σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, χρησιµοποιώ-

ντας ελπ και χ
2-έλεγχο καλής προσαρµογής.

2. Παίκτης ισχυρίζεται ότι έχει κατασκευάσει Ϲάρι, του οποίου οι «άρτιες» πλευρές έχουν

διπλάσια πιθανότητα εµφάνισης από τις «περιττές» πλευρές. Σε 72 ανεξάρτητες ϱίψεις του

Ϲαριού προέκυψαν τα εξής αποτελέσµατα :

πλευρά 1 2 3 4 5 6

αριθµός εµφανίσεων 7 16 8 15 6 20

Να ελεγχθεί ο ισχυρισµός του παίκτη σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, χρησιµοποιώντας

ελπ και χ
2-έλεγχο καλής προσαρµογής.

3. Παίκτης ισχυρίζεται ότι έχει κατασκευάσει Ϲάρι, του οποίου οι πλευρές «2» και «6» έχουν

ίσες πιθανότητες, οι πλευρές «1», «3», «4» και «5» ίσες πιθανότητες και η «2» έχει διπλάσια

πιθανότητα από την «1». 80 ανεξάρτητες ϱίψεις του Ϲαριού έδωσαν τα εξής αποτελέσµατα :

πλευρά 1 2 3 4 5 6

αριθµός εµφανίσεων 8 21 12 12 8 19

Να ελεγχθεί ο ισχυρισµός του παίκτη σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, χρησιµοποιώντας

ελπ και χ
2-έλεγχο καλής προσαρµογής.

4. Σε ένα πληθυσµό συµβολίζουµε Α=αγόρι, Κ=κορίτσι, Φ=φυσιολογικός, ΑΧ=αχρωµατοψία.

Σε τυχαίο δείγµα 1000 ατόµων προέκυψε ο πίνακας :

Φ ΑΧ

Α 442 38

Κ 480 40

Χρησιµοποιώντας χ
2-έλεγχο καλής προσαρµογής να ελεγχθεί σε επίπεδο σηµαντικότητας

10% κατά πόσο τα χαρακτηριστικά «ϕύλο» και «αχρωµατοψία» είναι ανεξάρτητα.

5. Σε τυχαίο δείγµα 1000 ατόµων προέκυψαν τα εξής αποτελέσµατα σχετικά µε την οµάδα

αίµατος τους :

Ο Α Β ΑΒ

374 436 132 58

Χρησιµοποιώντας χ
2-έλεγχο να ελεγχθεί η υπόθεση ότι (στο γενικό πληθυσµό) οι οµάδες

αίµατος εµφανίζονται σύµφωνα µε την αναλογία 7 : 9 : 3 : 1 (α = 5%).
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6. (Μοντέλο του Mendel) ∆ύο ποικιλίες ϕυτών, µία µε στρογγυλούς κίτρινους σπόρους και

µία µε Ϲαρωµένους πράσινους σπόρους, όταν διασταυρωθούν, δίνουν ϕυτά που ανήκουν

σε µία από τις εξής 4 κατηγορίες : Α1=στρογγυλοί κίτρινοι σπόροι, Α2=ζαρωµένοι κίτρινοι

σπόροι, Α3=στρογγυλοί πράσινοι σπόροι, Α4=ζαρωµένοι πράσινοι σπόροι. Σύµφωνα µε

το (ϑεωρητικό) πρότυπο του Mendel οι κατηγορίες αυτές εµφανίζονται µε τις συχνότητες

9 : 3 : 3 : 1 αντίστοιχα. Τυχαίο δείγµα 556 ϕυτών έδωσε τα εξής αποτελέσµατα :

Α1 Α2 Α3 Α4

315 101 108 32

Συµφωνούν τα δεδοµένα αυτά µε το µοντέλο Mendel; (α = 1%)

7. Σε µια µακρόχρονη µελέτη για τον καρκίνο του πνεύµονα, εξετάσθηκαν 100 άτοµα µε

τα ακόλουθα αποτελέσµατα :

Καπνίζοντες Μη Καπνίζοντες

Ασθενείς 57 3

Μη Ασθενείς 18 22

Χρησιµοποιώντας χ
2-έλεγχο καλής προσαρµογής διαπιστώστε αν το κάπνισµα επηρεάζει

την εµφάνιση της εν λόγω ασθένειας σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%.

8. Οι 109 απόγονοι µιας ορισµένης διασταύρωσης, ταξινοµηµένοι σε τρεις οµάδες µε

ϐάση ένα ορισµένο χαρακτηριστικό, είναι 10 στην πρώτη, 53 στη δεύτερη και 46 στην τρίτη

οµάδα. Σύµφωνα µε ένα γενετικό πρότυπο οι πιθανότητες συµµετοχής σε κάθε µία από

τις τρεις παραπάνω οµάδες είναι p
2, 2p(1 − p) και (1 − p)2, αντίστοιχα, για p ∈ (0, 1).

Να ελεγχθεί αν τα πειραµατικά δεδοµένα συµφωνούν µε αυτό το ϑεωρητικό πρότυπο σε

επίπεδο σηµαντικότητας α = 0.05.

9. ΄Ασκηση 5.2 ϐιβλίου.

10. ΄Ασκηση 5.3 ϐιβλίου.

11. ΄Ασκηση 5.4 ϐιβλίου.

12. ΄Ασκηση 5.16 ϐιβλίου.
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