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(1) Rozwa»my dwie populacje:
Populacja 1 ma ±redni¡ 17 i wariancj¦ 144
Populacja 2 ma ±redni¡ 18 i wariancj¦ 400
Przypu±¢my, »e pobrano prost¡ prób¦ losow¡ wielko±ci 16 z Populacji 1, i oznaczmy

przez X̄ ±redni¡ tej próbki. Niezale»nie, wybieramy prób¦ losow¡ wielko±ci 25 z
Populacji 2, i oznaczamy przez Ȳ jej ±redni¡. Dla ka»dej z poni»szych zmien-
nych losowych oblicz ich ±redni¡ i odchylenie standardowe. (Nie wystarczy poda¢
odpowiedzi. Odpowiedzi musz¡ by¢ wystarczaj¡co uzasadnione.)
(a) X̄,
(b) Ȳ ,
(c) X̄ − Ȳ .

(2) Firma Finger Lakes Fruit Company utrzymuje, »e waga jabªek, które dostarcza,
ma rozkªad normalny ze ±redni¡ 5 uncji i odchyleniem standardowym 0,3 uncji.
Utrzymuj¡ te», »e waga pomara«czy, które dostarczaj¡ te» jest normalnie rozªo-
»ona, ze ±redni¡ 6 uncji i odchyleniem standardowym 0,4 uncji.
(a) Przypu±¢my, »e wybrano losowo jedno jabªko i jedn¡ pomara«cz¦. Jakie jest

prawdopodobie«stwo, »e jabªko jest ci¦»sze ni» pomara«cza?
(b) Przypu±¢my, »e wybrano losowo 3 jabªka i 4 pomara«cze. Jakie jest prawdo-

podobie«stwo, »e ±rednia waga tych 3 jabªek jest wi¦ksza, ni» ±rednia waga 4
pomara«czy?

(3) Naukowcy zatrudnieni przez �rm¦ Finger Lakes Medical Center podejrzewaj¡, »e
dodatek wapnia w diecie obni»a ci±nienie krwi. Do badanie wybrano grup¦ ochot-
ników o imionach:

Abraham, Beth, Charles, Danielle, Edward, Francine, Gene, Holly, Isaiah, Jessica.

W odpowiedzi na poni»sze pytania u»yj nast¦puj¡cego fragmentu Tabeli Cyfr Lo-
sowych:

96767 35964 23822 96012 94591 65194 50842 53372 (Linia 142).

(a) Naukowcy przeprowadz¡ eksperyment aby zbada¢, czy dodatek wapnia w die-
cie rzeczywi±cie obni»a ci±nienie krwi. Zdecydowali, »e eksperyment b¦dzie
skªadaª si¦ z grupy wªa±ciwej i grupy kontrolnej. Przyporz¡dkuj losowo 5 osób
do grupy wªa±ciwej i pozostaªe 5 do grupy kontrolnej. Uzasadnij swoje decyzje.
Wypisz imiona osób z grupy wªa±ciwej.

(b) Opisz, w jaki sposób mo»na przeprowadzi¢ ten eksperyment tak, »eby byª
podwójnie ±lepy.

(4) Pani entomolog (badacz owadów) z Uniwersytetu Cornell zbadaªa dªugo±¢ i wiek
51 robaków, które znalazªa w Finger Lakes National Forest. Podsumowanie danych
zwarte jest w tabelce:
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Dªugo±¢ (mm) Wiek (miesi¡ce)

±rednia 24 23

SD 1,5 2,2

Pani entomolog obliczyªa tak»e:∑
i

(xi − x̄)(yi − ȳ) = 121,

gdzie zmienna x oznacza dªugo±¢, a zmienna y wiek.
(a) Znajd¹ korelacj¦ pomi¦dzy wiekiem i dªugo±ci¡ robaków.
(b) Entomolog chciaªaby wyrazi¢ wiek w zale»no±ci o dªugo±ci. Znajd¹ równanie

linii regresji (ŷ = a+ bx) dla wieku w zale»no±ci od dªugo±ci.
(c) Przypu±¢my, »e w¦dkarz chodz¡cy po lesie szukaj¡c robaków na przyn¦t¦ wy-

braª losowo robaka o dªugo±ci 28, 3 mm. Jaki jest wiek robaka, przewidziany
w punkcie (b)?

(5) Badania przeprowadzone w±ród klientów Finger Lakes Motor Company wykazaªy,
»e samochody typu Cortland maj¡ spalanie rozªo»one normalnie ze ±redni¡ 33,4 i
odchyleniem standardowym 2,6 (mili na galon - w USA spalanie samochodów mie-
rzy si¦ wªa±nie tak). Finger Lakes Motor Company oferuje tak»e model Elmira,
który jest identyczny, z wyj¡tkiem nowego wtrysku paliwa. Wªa±ciciele samochodu
Elmira zgªosili spalanie (w milach na galon) takie, jak poni»ej:

36 35 41 36 33 33 39 32 38 51.

(a) Wyznacz 95% przedziaª ufno±ci dla ±redniego spalania Elmiry (przyjmij, »e
odchylenie standardowe populacji wynosi 2,6)

(b) Wyja±nij, co w tym kontek±cie oznacza �95% ufno±¢�
(c) Firma twierdzi, »e nowy wtrysk ma wpªyw na spalanie. Uwa»nie dobiera-

j¡c oznaczenia, wypisz hipotez¦ zerow¡ H0, oraz hipotez¦ alternatywn¡ Ha

konieczne do wery�kacji takiego twierdzenia.
(d) Na podstawie przedziaªu ufno±ci z (a), czy mo»na odrzuci¢ hipotez¦ H0 z (c)

na poziomie α = 0, 05? (Przyjmij odchylenie standardowe populacji 2,6.)
(e) Przypu±¢my, »e potrzebujemy lepszego oszacowania spalania Elmiry. Ile trzeba

pobra¢ ankiet (odpowiedzi), »eby z 98% ufno±ci¡ mo»na byªo okre±li¢ ±rednie
spalanie z dokªadno±ci¡ do 0,5? (Tak jak poprzednio, przyjmij odchylenie
standardowe populacji 2,6.)

(6) Carla jest kontrolerem pizzy dla Finger Lakes Health Authority ( - co± jak nasz
Sanepid i Urz¡d Ochrony Konsumentów). Otrzymaªa wiele skarg, »e pewna pizze-
ria oszukuje w swoich ogªoszeniach. Pizzeria ogªasza, »e ka»da z jej pizz zawiera 4
uncje pepperoni. Niezadowoleni klienci maj¡ wra»enie, »e kieªbaski jest znacz¡co
mniej. Carla postanawia przeprowadzi¢ test hipotezy. Przyjmuje, »e rozkªad wagi
pepperoni na pizzach jest normalny, z odchyleniem standardowym 0,5 uncji. Chce
wyci¡gn¡¢ wnioski na temat ±redniej µ. Przyjmuje H0 : µ = 4 i Ha : µ < 4. Jako
dane, kupuje 4 wielkie pizze, z których ±ci¡ga i wa»y pepperoni. Odrzuci H0, je»eli
±rednia waga jest mniejsza ni» 3,6 uncji.
(a) Oblicz prawdopodobie«stwo bª¦du typu I.
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(b) Oblicz prawdopodobie«stwo bª¦du typu II, przyjmuj¡c, »e prawdziwa warto±¢
µ to 3,5.

(c) Jaka byªaby waga �decyzji�, je»eli poziom ufno±ci wynosiªby α = 0, 01?
(d) Oblicz prawdopodobie«stwo bª¦du typu II dla wagi �decyzji� z punktu (c),

przyjmuj¡c µ = 3, 5.
(e) Je»eli sprawa sko«czyªaby si¦ w s¡dzie, to czy bª¦dy obu typów, I i II miaªyby

t¡ sam¡ wag¦?
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