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Cześć! Właśnie patrzysz na pierwszą stronę wersji demonstracyjnej materiałów
do egzaminu ze statystyki, przygotowanych przez zespół notatki-esgieha.pl!
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W zespole notatki-esgieha.pl wiemy, jak to jest być studentem SGHu. Wiemy, jak cenny jest Twój czas i jak ważna
jest jakość notatek, z których będziesz się przygotowywać do swoich pierwszych, ale jak ważnych egzaminów na
SGHu. Wiemy również, jak ważne jest przekonanie się o jakości produktu, zanim zapłacisz za niego pieniądze. W
związku z tym chcieliśmy Cię serdecznie zaprosić do zapoznania się z wersją demonstracyjną materiałów.

Mamy szczerą nadzieję, że pozwolą Ci się one upewnić, że warto zainwestować właśnie w te materiały!

Czemu warto kupić to opracowanie:
· Otrzymasz 150 stron materiałów najlepszej jakości, przygotowanych przez korepetytorów z wieloletnim
doświadczeniem
· Materiał zawiera podstawy teoretyczne, jak i DUUUŻO przykładów
· Na końcu materiałów znajduje się rozwiązany egzamin, gdzie „za rączkę” pokazujemy Ci, co musisz zrobić, żeby
zdać
· Nie będziesz musiał korzystać z ksera ksera ksera notatek, gdzie połowę czasu spędzasz na poszukiwaniu dobrego
numeru strony😉
· Opracowanie kupisz i otrzymasz online w naszym sklepie internetowym www.notatki-esgieha.pl

Jeśli przekonaliśmy Cię do zakupu albo masz jakieś pytania, zapraszam do kontaktu przez stronę internetową
www.notatki-esgieha.pl lub na naszym fanpage’u www.facebook.com/notatyki.esgieha/.

http://www.notatki-esgieha.pl/


Zadanie 1

Norma techniczna przewiduje średnio 55s na wykonanie pewnej
operacji technicznej. Czas wykonania tej operacji jest zmienną
losową o rozkładzie normalnym. Wykonano pomiar czasu trwania
tej czynności dla 169 robotników i otrzymano następujące wyniki: n
x = 72 sekundy oraz s = 22 sekundy. Czy można na poziomie
istotności ∝ = 0,01 stwierdzić, że:

a) średni czas wykonywania tej czynności jest inny niż norma?

b) średni czas wykonywania tej czynności jest wyższy niż norma?

c) czy można wysunąć taki sam postulat (jak w punkcie b) gdyby
próba liczyła tylko 25 robotników a parametry z próby byłyby
identyczne
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Zadanie 1 - rozwiązanie
Pierwszy element zadania to odczytanie wszystkich danych z zadania.

Norma techniczna przewiduje średnio 55s na wykonanie pewnej operacji
technicznej. Czas wykonania tej operacji jest zmienną losową o rozkładzie
normalnym. Wykonano pomiar czasu trwania tej czynności dla 169
robotników i otrzymano następujące wyniki: ഥ𝒙 = 72 sekundy oraz s = 22
sekundy. Czy można na poziomie istotności ∝ = 0,01 stwierdzić, że:

a) średni czas wykonywania tej czynności jest inny niż norma?

b) średni czas wykonywania tej czynności jest wyższy niż norma?

c) czy można wysunąć taki sam postulat (jak w punkcie b) gdyby próba
liczyła tylko 25 robotników a parametry z próby byłyby identyczne
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Dane z zadania:

• próba z podpunktu a i b:

• n=169

• ഥ𝒙 = 72

• s = 22

• próba z podpunktu c:

• dane te same poza n=25

• populacja

• rozkład normalny

• nieznane odchylenie

• Wartość hipotetyczna średniej w populacji: 𝑚𝑜 = 55

Oznacza to, że w zadaniu będziemy sprawdzać czy na podstawie danej próby można
wyciągnąć wniosek, że średnia w populacji jest związana ze średnią, która została
hipotetycznie podana czyli 55 sekundami.
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a) średni czas wykonywania tej czynności jest inny niż norma? 

1. Postawienie hipotez: porównujemy średni czas z wartością normy

𝐻0: 𝑚 = 𝑚𝑜 - średnia populacji równa jest podanej normie (55s)

𝐻0: 𝑚 ≠ 𝑚𝑜 − średnia w populacji jest inna niż podana norma 

2. Wybór statystyki testującej:

Wiemy, że: rozkład normalny, nieznane odchylenie populacji, próba 
duża (n > 30):

𝑈 =
𝑋 −𝑚𝑜

𝑠
𝑛 𝑁(0,1)

𝑈 =
72 − 55

22
169 = 10,45
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3) Budowa obszaru krytycznego:

Hipoteza alternatywna: ≠ - obszar dwustronny, granica odczytana
dla ∝

Statystyka testująca: U – rozkład N(0,1)

Odczytujemy z tablic wartość U dla ∝=0,01 (TABLICA 2): 2,576
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4) Nanosimy statystykę testującą i wyciągamy wniosek:

Statystyka testująca w obszarze krytycznym.

Wniosek: mamy podstaw do odrzucenia hipotezy 𝑯𝟎 i przyjęcie
hipotezy 𝑯𝟏, czyli średnia w populacji jest inna niż podana norma
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Test zgodności
Pierwsza hipoteza NIEPARAMETRYCZNA

Polega na zbadaniu czy można przyjąć, że dany rozkład ma rozkład normalny.

𝐻0: 𝐹(𝑋) = 𝐹𝑜(𝑋) - rozkład jest normalny

𝐻1: 𝐹(𝑋) ≠ 𝐹𝑜 𝑋 - nie można przyjąć, że rozkład jest normalny

𝑣 = 𝑟 − 𝑘 − 1 (liczba stopni swobody, które wyznaczają granicę PRAWOSTRONEGO obszaru
krytycznego)

r – liczba klas (klasa minimum 5 elementowa)

𝑛𝑖- liczebność rzeczywista klasy

ෝ𝑛𝑖- liczebność teoretyczna (gdyby rozkład był normalny)

k – liczba nieznanych parametrów rozkładu normalnego
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Test zgodności – jak to działa?

Wyobraźmy sobie, że mamy rozkład weekendowych wydatków
studentów na kebaby
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Test zgodności pozwala Nam zbadać czy rozkład ten można przyjąć za
normalny.
Wyróżniamy 4 typy hipotetycznych rozkładów:
• Badamy czy dany rozkład jest rozkładem normalnym N, nie

interesuje Nas jakie parametry ma mieć ten hipotetyczny rozkład
to znaczy, że średnia oraz odchylenie jest nieznane k=2

• Badamy czy dany rozkład jest rozkładem normalnym N o danym
odchyleniu, nie interesuje Nas jaką średnią ma mieć ten
hipotetyczny rozkład to znaczy, że średnia jest nieznana k=1

• Badamy czy dany rozkład jest rozkładem normalnym N o danej
średniej, nie interesuje Nas jakie odchylenie ma mieć ten
hipotetyczny rozkład to znaczy, że odchylenie jest nieznane k=1

• Badamy czy dany rozkład jest rozkładem normalnym N o danej
średniej i odchyleniu, interesuje Nas jakie parametry ma mieć ten
hipotetyczny rozkład to znaczy, że średnia oraz odchylenie są
ZNANE k=0
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W celu policzenia LICZEBNOŚCI (prawdopodobieństwa)TEROETYCZNEJ DANEJ
KLASY korzystamy z parametrów HIPOTETYCZNEGO ROZKŁADU
NORMALNEGO, jeżeli jakiś parametr jest nieznany to wykorzystujemy
parametry próby (średnią i odchylenie)

HIPOTETEYCZNY ROZKŁAD ROZKŁAD WYKORZYSATNY DO 
LICZEBNOŚCI TEORETYCZNEJ

N (m, 𝜎)
m – znane
𝜎- znana

N (m, 𝜎)

N (m, 𝜎)
m – nieznane
𝜎- znana

N ( ത𝑋, 𝜎)
ത𝑋 − średnia w próbie

N (m, 𝜎)
m – znane
𝜎- nieznana

N (m, 𝑠)
S – odchylenie w próbie

N (m, 𝜎)
m – nieznane
𝜎- nieznana

N ( ത𝑋, 𝑠)
ത𝑋 − średnia w próbie

S – odchylenie w próbie
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