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1. Έζησ Χ1,Χ2, …, Χν ηπραίν δείγκα από ηελ θαλνληθή θαηαλνκή Ν(κ,ζ
2
) κε ζ

2
 γλσζηό.  

(α) Να βξείηε ηελ θξίζηκε πεξηνρή ηνπ ειέγρνπ ηεο Η0: κ = κ0 έλαληη ηεο H1: κ  κ0, κέζσ 

ηνπ γεληθεπκέλνπ ιόγνπ πηζαλνθαλεηώλ, ζε ε.ζ. a.  

(β) Να πξνζδηνξίζεηε ην ζύλνιν ησλ ηηκώλ ηνπ κ0 γηα ηηο νπνίεο ε ππόζεζε Η0: κ = κ0 δελ 

απνξξίπηεηαη (ζε ε.ζ. a, έλαληη ηεο H1). Να ζπγθξίλεηε ην ζύλνιν απηό κε ην γλσζηό δηάζ-

ηεκα εκπηζηνζύλεο γηα ην κ, ζπληειεζηνύ 1 – a. Πσο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην 

δ.ε. γηα λα ειέγμνπκε ηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο; 

(γ) Να εθθξάζεηε ην p-value ελόο δείγκαηνο x1,x2,…,xν γηα ηνλ παξαπάλσ έιεγρν. 

(δ) Να βξείηε ηελ ζπλάξηεζε ηζρύνο ηνπ ειέγρνπ ηνπ εξσηήκαηνο (α). Αλ λ = 100, κ0 = 10, ζ 

= 10, α = 5%, θαη ηζρύεη κ = 12, κε ηη πηζαλόηεηα ζα πάξνπκε ζσζηή απόθαζε; 

2. Σσνέτεια της Άσκησης 1: Ο δεηγκαηηθόο κέζνο από δείγκα κεγέζνπο λ = 100 βξέζεθε ίζνο 

κε 11, ελώ γλσξίδνπκε όηη ζ = 4. Να ειέγμεηε αλ ηζρύεη ε Η0: κ = 10 έλαληη ηεο Η1: κ  10  

ζε ε.ζ. a = 5%: (α) κέζσ ηεο θξίζηκεο πεξηνρήο Κ, (β) κέζσ θαηάιιεινπ δ.ε. γηα ην κ, θαη (γ) 

κέζσ ηνπ p-value (z0.025
 
 1.96).  

3. Από ηπραίν δείγκα 150 εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ ηεο πόιεσο Α πξνέθπςε όηη ην κέζν 

εηήζην ελνίθην ηνπο είλαη 13632 επξώ, ελώ από απνγξαθή πνπ έγηλε ζηελ πόιε Β πξνέθπςε 

όηη ην κέζν εηήζην ελνίθην όισλ ησλ εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ ηεο είλαη 13452 επξώ κε ηπ-

πηθή απόθιηζε 1864 επξώ. (α) Να εμεηαζηεί αλ κπνξνύκε λα δερζνύκε, ζε επίπεδν ζεκαληη-

θόηεηαο 0.10 όηη ηα ελνίθηα ησλ εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ ηεο πόιεσο Α δε δηαθέξνπλ από 

εθείλα ηεο πόιεσο Β, όηαλ είλαη γλσζηό όηη νη δύν θαηαλνκέο έρνπλ ηελ ίδηα δηαθύκαλζε. (β) 

Υπό ηηο ίδηεο παξαδνρέο θαη δεδνκέλα, λα εμεηαζηεί αλ ηα ελνίθηα ησλ εκπνξηθώλ θαηαζηε-

κάησλ ηεο Α είλαη πςειόηεξα από εθείλα ηεο Β, ζε ε.ζ. 0.10 (z0.05  1.645, z0.1  1.281) 

4. Να θάλεηε θαη πάιη ηα εξσηήκαηα (α), (β), (γ) ηεο Άζθεζεο 1, απηή ηε θνξά ζεσξώληαο 

όηη ην ζ δελ είλαη γλσζηό.  

5. Σσνέτεια της Άσκησης 4: Ο δεηγκαηηθόο κέζνο θαη ε δεηγκαηηθή δηαζπνξά από δείγκα κε-

γέζνπο λ = 20 βξέζεθαλ ίζα κε 12 θαη 22.8 αληίζηνηρα. Να ειέγμεηε αλ ηζρύεη ε Η0: κ = 10 

έλαληη ηεο Η1: κ  10  ζε ε.ζ. a = 5%: (α) κέζσ ηεο θξίζηκεο πεξηνρήο K, (β) κέζσ θαηάιιε-

ινπ δ.ε. γηα ην κ, θαη (γ) κέζσ ηνπ p-value. (t19(0.025)  2.09302) 

6. Έζησ όηη ν αξηζκόο κεληαίσλ πσιήζεσλ ελόο πξντόληνο από ηνπο αληηπξνζώπνπο κηαο 

εηαηξείαο απηνθηλήησλ αθνινπζεί ηελ Ν(40, 100). Τν πξνζσπηθό ησλ αληηπξνζώπσλ ηεο ε-

ηαηξείαο παξαθνινπζεί θάπνηα ζεκηλάξηα θαη έζησ Χ1, Χ2,…, Χν νη πσιήζεηο ησλ αληηπξν-

ζώπσλ ηνλ επόκελν κήλα. Πσο ζα ειέγραηε ζε ε.ζ. α αλ κεηαβιήζεθαλ νη κέζεο πσιήζεηο ή 

όρη. Πνηα ζα ήηαλ ε απάληεζή ζαο ζην παξαπάλσ εξώηεκα αλ γηα ν = 5 αληηπξνζώπνπο εί-

ρακε xi = 35, 45, 38, 40, 43. Να δώζεηε ην αληίζηνηρν p-value. 

7. Καηά ην έηνο 2008 ε κέζε κεληαία θαηαλαισηηθή δαπάλε ησλ νηθνγελεηώλ κηα πόιεσο 

ήηαλ κ0 =14.4 εθαηνληάδεο επξώ. Καηά ην επόκελν έηνο ζπγθεληξώζεθαλ ζηνηρεία κέζεο 

κεληαίαο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο (Χ, ζε εθαηνληάδεο επξώ) από ηπραίν δείγκα 10  

νηθνγελεηώλ ηεο πόιεσο απηήο, ηα νπνία έδσζαλ ηα αθόινπζα αζξνίζκαηα: 
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Μπνξνύκε λα δερζνύκε, ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 0.05, όηη θαηά ην έηνο 2009 ε κέζε κε-

ληαία θαηαλαισηηθή δαπάλε κ όισλ ησλ νηθνγελεηώλ ηεο πόιεσο έκεηλε, ζηελ πξαγκαηηθό-

ηεηα, ακεηάβιεηε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο; Να ζεσξήζεηε σο ελαιιαθηηθή ππόζε-

ζε (α) ηελ κ  κ0, (β) ηελ κ < κ0, θαη (γ) ηελ κ > κ0. 

8. Έζησ η.δ. Χ1, Χ2, …, Χν από ηελ Ν(κ,ζ
2
) κε ζ

2
 άγλσζην θαη έζησ όηη ζέινπκε λα ειέγμνπ-

κε ηελ Η0: κ = κ0. Αλ ζπκβνιίζνπκε κε pvalue , pvalue , θαη pvalue , ηα p-values πνπ αλ-

ηηζηνηρνύλ ζηνλ έιεγρν ηεο Η0: κ = κ0 κε ελαιιαθηηθέο ηηο Η1: μ > μ0, Η1: μ < μ0, H1: κ  κ0 

αληίζηνηρα, λα δείμεηε όηη  
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9. Θεσξώληαο όηη ε ηηκή πώιεζεο ελόο πξντόληνο ζε κηα πεξηνρή αθνινπζεί N(κ,ζ
2
), θαη 

πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε Η0: κ = 1000 επξώ έλαληη ηεο Η0 : κ  1000 επξώ, θαηαγξάθεθε 

ε ηηκή πώιεζεο ηνπ πξντόληνο απηνύ ζε έλα η.δ. ν θαηαζηεκάησλ. Από απηό ην η.δ. βξέζεθε 

κέζε ηηκή πώιεζεο 1030 επξώ κε p-value = 8%. Αλ αληί ηεο ελαιιαθηηθήο Η1 : κ  1000 

ζέιακε λα ειέγμνπκε ηελ Η1 : κ > 1000 πνην ζα ήηαλ ην αληίζηνηρν p-value; Πνην ζα ήηαλ ην 

αληίζηνηρν p-value όηαλ Η1 : κ < 1000;  

10. Σε λ = 20 θαπληζηέο πνπ απνθάζηζαλ λα δηαθόςνπλ ην θάπληζκα κεηξήζεθε ην ζσκαηηθό 

ηνπο βάξνο ιίγν πξηλ θαη ηξείο κήλεο κεηά ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, θαη βξέζεθε όηη 

8.1x  θαη sx = 0.8, όπνπ xi είλαη ε δηαθνξά ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο (ζε θηιά) ηνπ i αηόκνπ 

μετά – πρίν ηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο. Να ειέγμεηε αλ, κε βάζε ην δείγκα απηό, κπνξνύκε 

λα πνύκε όηη ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζπλδέεηαη κε κηα κεηαβνιή ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο. 

Να θάλεηε ηνλ ακθίπιεπξν θαη ηνπο δύν κνλόπιεπξνπο ειέγρνπο κέζσ ησλ p-values.  

11. Έζησ η.δ. Χ1, Χ2, ..., Χn ~ N(κ,ζ
2
) κε κ γλσζηό θαη όηη επηζπκνύκε λα ειέγμνπκε ηελ ππό-

ζεζε Η0: ζ = ζ0, Η1: ζ  ζ0. (α) Να βξείηε ηελ πεξηνρή απόξξηςεο ηεο Η0 (ζε ε.ζ. α) ρξεζη-

κνπνηώληαο ην θξηηήξην ηνπ γεληθεπκέλνπ ιόγνπ πηζαλνθαλεηώλ. (β) Να πξνζδηνξίζεηε ην 

ζύλνιν ησλ ηηκώλ ηνπ ζ0 γηα ηηο νπνίεο δελ απνξξίπηεηαη ε Η0 θαη λα ην ζπγθξίλεηε κε ην 

γλσζηό δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο γηα ην ζ, ζπληειεζηνύ 1 – a (όηαλ κ γλσζηό).  

12. Να επαλαιάβεηε ηελ Άζθεζε 11, απηή ηελ θνξά ζεσξώληαο όηη ην κ είλαη άγλσζην.  

13. Έζησ όηη ν ρξόλνο δσήο ελόο ηύπνπ κπαηαξηώλ αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή N(κ,ζ
2
). 

Ο θαηαζθεπαζηήο ηζρπξίδεηαη όηη ζ
2 

= 100. Μπνξνύκε λα απνξξίςνπκε ηνλ ηζρπξηζκό απηό 

έλαληη ηεο Η1: ζ
2 

> 100 ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 5% αλ έρνπκε ηελ πιεξνθνξία όηη ε δε-

ηγκαηηθή δηαζπνξά S
2
 ησλ ρξόλσλ δσήο ελόο ηπραίνπ δείγκαηνο 20 κπαηαξηώλ βξέζεθε ίζε 

κε 130. Να βξεζεί ην p-value ηνπ ειέγρνπ. 

14. Η δνθηκή ελόο ζπζηήκαηνο παξαθνινπζήζεσο ηεο παξαγσγήο είρε απνηπρία 4 θνξέο ηνλ 

πξώην κήλα, 3 θνξέο ην δεύηεξν κήλα, 7 θνξέο ηνλ ηξίην κήλα θαη 8 θνξέο ηνλ ηέηαξην κή-

λα. Μπνξνύκε λα δερζνύκε, ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 5%, όηη, θαηά κέζν όξν, νη απνηπρί-

εο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη, γεληθά, ιηγόηεξεο από 10 ην κήλα; Θεσξήζηε όηη ε θαηαλνκή ησλ 

κεληαίσλ απνηπρηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα πξνζεγγηζζεί από ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 

15. Έζησ Χ1, Χ2, …, Χν έλα η.δ. από ηελ Εθζεηηθή θαηαλνκή κε κέζε ηηκή θ. Να βξεζεί έιεγ-

ρνο γηα ηελ Η0: θ = θ0 έλαληη ηεο Η1: θ  θ0, ζε ε.ζ. a, κέζσ ηνπ γεληθεπκέλνπ ιόγνπ πηζαλν-

θαλεηώλ. 

 

 


