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ZADÁNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PěEDMċTU M IV

1. PĜi kontrole jakosti výrobkĤ byla sledována odchylka X [mm] jejich rozmČru
od požadované velikosti. NamČĜené hodnoty tvoĜí statistický soubor
v prvním sloupci zadání.
a) Provećte roztĜídČní statistického souboru, vytvoĜte tabulku þetností a nakreslete histogramy pro relativní þetnosti a relativní kumulativní þetnosti. Dále až po
bod f) vþetnČ pracujte s roztĜídČným souborem.
b) VypoþtČte aritmetický prĤmČr, medián, modus, rozptyl a smČrodatnou odchylku.
c) VypoþtČte bodové odhady stĜední hodnoty, rozptylu a smČrodatné odchylky.
d) Za dále uvažovaného pĜedpokladu, že statistický soubor byl získán náhodným
výbČrem z normálního rozdČlení, urþete intervalové odhady stĜední hodnoty,
rozptylu a smČrodatné odchylky se spolehlivostí 0,95 a 0,99.
e) Testujte hypotézu optimálního seĜízení stroje, tj. že stĜední hodnota odchylky
je nulová, proti dvoustranné alternativní hypotéze, že stĜední hodnota odchylky
je rĤzná od nuly, a to na hladinČ významnosti 0,05.
f) Testujte výše uvedený pĜedpoklad o výbČru z normálního rozdČlení Pearsonovým (chí-kvadrát) testem na hladinČ významnosti 0,05.
g) OvČĜte statistickým testem na hladinČ významnosti 0,05, zda seĜízení stroje
ovlivnilo kvalitu výroby, víte-li, že výše uvedený statistický soubor 50-ti hodnot
vznikl spojením dvou dílþích statistických souborĤ tak, že po namČĜení prvních
20-ti hodnot bylo provedeno nové seĜízení stroje a pak bylo namČĜeno
zbývajících 30 hodnot. Návod: Oba soubory zpracujte neroztĜídČné. Testujte
nejprve rovnost rozptylĤ odchylek pĜed a po seĜízení stroje. Podle výsledku
pak zvolte vhodný postup pro testování rovnosti stĜedních hodnot odchylek
pĜed a po seĜízení stroje.
2. MČĜením dvojice (X, Y) jmenovitých parametrĤ odlitkĤ X [kg] a Y [cm] byl
získán dvourozmČrný statistický soubor zapsaný po dvojicích v Ĝádcích ve
druhém a tĜetím sloupci zadání.
a) VypoþtČte bodový odhad koeficientu korelace.
b) Za pĜedpokladu, že dvourozmČrný statistický soubor byl získán náhodným výbČrem z dvourozmČrného normálního rozdČlení, urþete intervalový odhad koeficientu korelace se spolehlivostí 0,95.
c) Na hladinČ významnosti 0,01 testujte hypotézu, že náhodné veliþiny X a Y
jsou nezávislé.
Poznámka: Semestrální práci (oznaþenou jménem, þíslem kroužku, pĜednáškovou
skupinou, datem vypracování, pĜíp. þísly datových souborĤ) odevzdejte
svému cviþícímu nejpozdČji v pĜedposledním týdnu výuky.

