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1. Έζησ XX 1  έλα ηπραίν δείγκα κεγέζνπο 1  από κηα θαηαλνκή κε ζπλάξηεζε 

ππθλόηεηαο  

10,)1();(  xxxf  . 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππόζεζεο 1:0 H  έλαληη ηεο 2:1 H  ρξεζηκνπνηνύκε ηελ 

θξίζηκε πεξηνρή  

cXK :  

όπνπ c θαηάιιειε ζηαζεξά. 

α. Να ππνινγηζζνύλ νη πηζαλόηεηεο ζθάικαηνο ηύπνπ Ι θαη ηύπνπ II ζηελ 

πεξίπησζε πνπ επηιέγνπκε .2/1c  

β. Να βξεζεί ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο c έηζη ώζηε ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο ζθάικαηνο 

ηύπνπ Ι λα είλαη ίζε κε 1/16 . Σηε ζπλέρεηα λα ππνινγηζζεί ε πηζαλόηεηα 

ζθάικαηνο ηύπνπ ΙΙ. 

 

2. Έζησ XXX ,...,, 21  έλα ηπραίν δείγκα από ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ),0( 2N . Γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο ππόζεζε 1: 2

0 H  έλαληη ηεο 4: 2

1 H  ρξεζηκνπνηνύκε ηελ 

θξίζηκε πεξηνρή 

cXK
i

i 




1

2: . 

Αθνύ βξεζεί ε ζηαζεξά c ώζηε ν έιεγρνο λα έρεη πηζαλόηεηα ζθάικαηνο ηύπνπ Ι 

ίζε κε α=5%, λα ππνινγηζζεί ε πηζαλόηεηα ζθάικαηνο ηύπνπ ΙΙ. 

 

3. Σε κηα θάιπε κε 10 ζθαίξεο είλαη γλσζηό όηη ππάξρνπλ είηε 3 Λεπθέο θαη 7 

Μαύξεο ζθαίξεο είηε 7 Λεπθέο θαη 3 Μαύξεο. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππόζεζεο  

Η0: Η θάιπε έρεη 3 Λεπθέο θαη 7 Μαύξεο ζθαίξεο 

έλαληη ηεο 

Η1: Η θάιπε έρεη 7 Λεπθέο θαη 3 Μαύξεο ζθαίξεο 

εμάγνληαη 3 ζθαίξεο θαη ε Η0 απνξξίπηεηαη όηαλ θαη νη 3 ζθαίξεο είλαη Λεπθέο. 

Να ππνινγηζζνύλ νη πηζαλόηεηεο ζθάικαηνο ηύπνπ Ι θαη ηύπνπ II ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ε εμαγσγή ησλ 3 ζθαηξώλ γίλεηαη 

α. κε επαλάζεζε,   β. ρσξίο επαλάζεζε.  

 

4. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππόζεζεο 1:0 H  έλαληη ηεο 2:1 H  όπνπ ζ ε παξάκεηξνο 

ηεο θαηαλνκήο κε ζπλάξηεζε ππθλόηεηαο  

10,);( 1   xxxf  . 



ρξεζηκνπνηείηαη ηπραίν δείγκα δύν παξαηεξήζεσλ 21, XX  θαη ε Η0 απνξξίπηεηαη 

όηαλ ηζρύεη 4/321 XX .  

α. Να βξεζεί ε θαηαλνκή ηεο ηπραίαο κεηαβιεηήο 21 lnln XXS  . 

β. Να ππνινγηζζνύλ νη πηζαλόηεηεο ζθάικαηνο ηύπνπ Ι θαη ηύπνπ II. 

 

5. Έζησ XXX ,...,, 21  έλα ηπραίν δείγκα από ηελ θαηαλνκή Ν(μ,1). Γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο ππόζεζεο Η0:μ=μ0 έλαληη ηεο Η1: μ=μ0+1 ρξεζηκνπνηείηαη ε επόκελε θξίζηκε 

πεξηνρή 

Κ: Χ > c, 

όπνπ c θαηάιιειε ζηαζεξά. Να δεηρζεί όηη ην ειάρηζην κέγεζνο ν ηνπ δείγκαηνο 

πνπ απαηηείηαη ώζηε νη πηζαλόηεηεο ζθαικάησλ ηύπνπ Ι θαη II ηνπ ειέγρνπ λα είλαη 

ην πνιύ ίζεο κε α θαη β αληίζηνηρα, δίλεηαη από ηνλ ηύπν  

1])[( 2

10   zza  

όπνπ ην ζύκβνιν [x] παξηζηάλεη ην αθέξαην κέξνο ηνπ x. 

 

6. Έζησ p ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο ηεο έλδεημεο "γξάκκαηα" θαηά ηε ξίςε ελόο 

λνκίζκαηνο. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππόζεζεο 2/1:0 pH θαηά ηεο 2/1:0 pH  

ξίρλνπκε ην λόκηζκα 10 θνξέο θαη έζησ Χ ν αξηζκόο ησλ θνξώλ πνπ εκθαλίδεηαη 

"γξάκκαηα". Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα ζθάικαηνο ηύπνπ Ι θαη πνηα ε ηζρύο π(3/4) 

ηνπ ειέγρνπ κε θξίζηκε πεξηνρή  

8ή2:  XXK ; 

 

7. Γηα λα απνθαζίζνπκε θαηά πόζν έλα λόκηζκα είλαη ακεξόιεπην ( 2/1:0 pH ) ή 

επλνεί ηελ εκθάληζε ηεο έλδεημεο "γξάκκαηα" ( 2/1:1 pH ), ξίρλνπκε ην λόκηζκα 

5 θνξέο θαη απνξξίπηνπκε ηελ 0H  αλ είρακε 4 ή 5 εκθαλίζεηο γξακκάησλ. Να 

ππνινγηζζεί ε πηζαλόηεηα ζθάικαηνο ηύπνπ Ι θαη ε ηζρύο ηνπ ειέγρνπ γηα p=3/4. 

 

8. Έζησ XXX ,...,, 21  έλα ηπραίν δείγκα από ηελ θαηαλνκή Ν(μ, 4). Γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο ππόζεζεο Η0:μ=μ0 έλαληη ηεο Η1: μ>μ0 (όπνπ μ0 είλαη έλαο δνζκέλνο 

πξαγκαηηθόο αξηζκόο) ρξεζηκνπνηείηαη ε επόκελε θξίζηκε πεξηνρή 

cXK
i

i 




1

:  

όπνπ c θαηάιιειε ζηαζεξά. Να βξεζεί ην c θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ν ώζηε 

γηα ηε ζπλάξηεζε ηζρύνο π(μ) ηνπ ειέγρνπ λα ηζρύεη 05.0)( 0   θαη 

90.0)5( 0  . 


