
Pracownia statystyczna

Lista 1.

1. Dla zbioru pi2000 (2000 pierwszych cyfr liczby π) z pakietu UsingR wykonaj histogram.
Znajd¹ procent cyfr 0-9 w tym zbiorze danych.

2. Zbiór danych DDT z pakietu MASS zawiera informacje na temat ilo±ci pestycydów DDT
w jarmu»u. Narysuj histogram i wykres pudeªkowy. Na ich podstawie spróbuj odgadn¡¢
warto±¢ ±redniej i odchylenia standardowego dla tych danych. Sprawd¹ swoje przewidy-
wania.

3. Przypu±¢my, »e zapisali±my liczb¦ przejechanych kilometrów przy ka»dym tankowaniu.
Na 9 ostatnich tankowaniach zanotowali±my: 65311, 65624, 65908, 66219, 66499, 66821,
67145, 67447. Wprowad¹ te dane do R i u»yj na nich funkcji di�. Jakie jest jej dziaªanie?
Znajd¹ maksymaln¡ odlegªo±¢ przejechan¡ na jednym tankowaniu, ±rednia oraz minimaln¡
odlegªo±¢ przejechan¡ na jednym tankowaniu.

4. Przez ostatnie 10 dni Ania zapisaªa sobie czas, jaki zaj¡ª jej dojazd do pracy (min): 17,
16, 20, 24, 22, 15, 21, 15, 17, 22. Wprowad¹ dane do R. Jaki byª najmniejszy, ±redni oraz
najwi¦kszy czas dojazdu. 24 to bª¡d. Jak mo»emy poprawi¢ t¦ warto±¢ na 18? Znajd¹
±redni¡ po zmianie danych. Ile razy dojazd zabraª Ani wi¦cej ni» 20 minut? Jaki procent
dojazdów zabieraª mniej ni» 17 minut?

5. Wykonaj histogram i wykres pudeªkowy dla danych: aid (miesi¦czne pªatno±ci na program
federalny w USA), crime (wspóªczynnik przest¦pczo±ci dla stanów w USA (lata 1983,
1993)) oraz south (wspóªczynnik zabójstw w ameryka«skich miastach) z pakietu UsingR.
Który z tych zbiorów danych jest asymetryczny, a który symetryczny? W jakim zbiorze
istniej¡ obserwacje odstaj¡ce?

6. Dla zbiorów danych bumpers (koszty naprawy zderzaków), �rstchi (wiek kobiet w chwili
urodzenia pierwszego dziecka) oraz math (standaryzowane oceny z matematyki) z pakietu
UsingR wykonaj histogram. Spróbuj przewidzie¢ warto±¢ ±redniej arytmetycznej, media-
ny oraz odchylenia standardowego na jego podstawie. Sprawd¹ swoje przewidywania za
pomoc¡ odpowiednich procedur R.

7. Dla zbioru danych babies (cechy noworodków) z pakietu UsingR. Przedstaw rozkªad zmien-
nych: dªugo±¢ ci¡»y (gestation) oraz wiek matki (age).


