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1. Sonda» przeprowadzony na reprezentatywnej grupie mieszka«ców caªego kraju w wieku od 18 do 24
lat wykazaª, »e osoby w tym wieku sp¦dzaj¡ przed komputerem ±rednio 32.5 godziny miesi¦cznie.
Podobne badanie wykonano w odniesieniu do studentów pewnego uniwersytetu. Dane zebrane dla
(reprezentatywnej) próby n = 75 studentów daªy wynik x̄ = 28.5 godziny oraz s = 23.1 godziny.

(a) Wyznacz 95% przedziaª ufno±ci dla ±redniej liczby godzin sp¦dzanych przed komputerem przez
studentów tego uniwersytetu.

(b) Ustal, czy ±redni czas sp¦dzany przed komputerem przez studentów ró»ni si¦ od wielko±ci dla
mieszka«ców kraju w wieku 18 do 24 lat. Zastosuj poziom istotno±ci α = 5%.

2. Próbujemy ustali¢, czy kierowcy na pewnej drodze powiatowej przestrzegaj¡ ustawionego tam ogra-
niczenia pr¦dko±ci do 70 km/h. W tym celu mierzymy pr¦dko±¢ 21 przeje»d»aj¡cych samochodów,
uzyskuj¡c wyniki x̄ = 78 km/h oraz s = 3 km/h. Czy dane te wskazuj¡ na to, »e ±rednia pr¦dko±¢
samochodów przekracza dopuszczalne 70 km/h? Jaka jest odpowied¹ dla α = 0.05, a jaka dla α = 0.01?
Wyznacz P-warto±¢.

3. Przeprowadzamy eksperyment maj¡cy ustali¢ czy zwi¦kszenie ilo±ci wapnia w diecie wpªywa na zmniej-
szenie ci±nienia krwi. W tym celu przez 12 tygodni podawano 10 osobom suplement diety zawieraj¡cy
wap«, natomiast 11 osobom (grupa kontrolna) podawano placebo. Otrzymano nast¦puj¡ce wyniki
dotycz¡ce zmiany ci±nienia krwi:

grupa n x̄ s

wap« 10 -5.000 9.743

placebo 11 0.273 5.901

Ustal, czy wyniki te pozwalaj¡ przyj¡¢, »e zwi¦kszenie ilo±ci wapnia zmniejsza ci±nienie krwi. Zastosuj
poziom istotno±ci α = 0.05. Wyznacz P-warto±¢.

4. Porównujemy ±redni¡ dzienn¡ liczb¦ klikni¦¢ w ustalony link przy dwóch ró»nych projektach strony
internetowej. W tym celu w pierwszym miesi¡cu nadajemy stronie wygl¡d A, a w drugim miesi¡cu �
wygl¡d B. Otrzymane wyniki:

projekt n x̄ s

A 30 54.3 7.8

B 31 45.2 9.1

Ustal, czy wyniki te pozwalaj¡ przyj¡¢, »e ±rednia liczba klikni¦¢ jest zale»na od wyboru projektu
strony. Zastosuj poziom istotno±ci α = 0.05. Wylicz P-warto±¢.

5. Porównujemy ocen¦ dwóch modeli telefonów komórkowych przez konsumentów. W tym celu ka»dej z
10 osób przekazujemy do testowania na pierwszy tydzie« jeden z modeli, a na drugi tydzie« � drugi
model (przy czym poªowa badanych otrzymuje w pierwszym tygodniu pierwszy model, a poªowa � drugi
model). Ka»da z badanych osób ocenia testowany telefon w 10 aspektach (w ka»dym wystawiaj¡c ocen¦
od 0 do 10), co daje ª¡czn¡ ocen¦ w skali od 0 do 100 punktów. Otrzymano nast¦puj¡ce wyniki:

numer osoby badanej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ocena pierwszego modelu 78 85 95 85 88 72 90 91 81 79

ocena drugiego modelu 66 87 81 90 72 56 80 90 87 72

Ustal, czy wyniki te pozwalaj¡ przyj¡¢, »e modele jeden z modeli jest bardziej preferowany od drugiego.
Odpowiedz przy zastosowaniu poziomu istotno±ci α = 0.05 oraz przy poziomie istotno±ci α = 0.01.
Wylicz P-warto±¢.


