
STATYSTYKA - PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE 
 

1 W trakcie badania obliczono wartości średniej (15,4), mediany (13,6) oraz dominanty 
(10,0). Określ typ asymetrii rozkładu. 

2 Wymień 3 cechy rozkładu Gauss’a (normalnego) 

3 Na czym polega różnica między próbą i populacją generalną 

4 Wymień miary tendencji centralnej (klasyczne) 

5 Wymień 2 miary dyspersji (pozycyjne) 

6 Na podstawie poniższego szeregu szczegółowego podaj wartość  
a. kwartyla 1-go i 3-go  
b. wartość rozstępu międzykwartylowego 
c. Oblicz wartość średnią zmiennej  
d. Podaj medianę zmiennej  
e. Oblicz odchylenie standardowe zmiennej  

 
1, 4, 6, 12, 15, 13, 28, 19, 31 

7 Na czym polega różnica między parametrem i statystyką? 

8 Oblicz 95% granice ufności wartości średniej dla następującej sytuacji.  
Liczebność próby: 15, wartość średnia: 19,5, odchylenie standardowe: 1,52 
t0,05,14, dwustronny = 2,145 
 

9 Jezioro X zamarzło całkowicie w sezonie zimowym 15 razy w ciągu 75 lat pomiarów. 
Wykorzystując rozkład dwumianowy określ prawdopodobieństwo, że w ciągu dziesięciu lat 
wystąpi przynajmniej jeden sezon zimowy w którym jezioro to całkowicie zamarznie. 

10 Średnia liczba dni z burzą w sezonie letnim w miejscowości X wynosi 7,8. Wykorzystując 
rozkład Poisson’a oblicz prawdopodobieństwo wystąpienia ponad 4 burz w sezonie. 

11 Zmienna losowa Z ma µ = ______ oraz  σ= _____ 

12 Oblicz prawdopodobieństwo (P) spełnienia poniższych warunków w rozkładzie Z. 
P( 0 <  z  < 1.53 ) = 
 P( z   >  -2.18 ) = 

13 Określ wartość zo, takie że P( -zo < z < zo) = 0.92. 

14 Określ wartość zo, takie że P(z < zo) = 0.3015 

15 Zmienna losowa X ma rozkład normalny z μ=80 i σ=12. 
a. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wartość zmiennej X będzie między 65 i 95? 
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b. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wartość losowo wybranej zmiennej X będzie 
mniejsza od 74? 
 

16 Zmienna losowa X ma rozkład normalny z μ=65 i σ=15. 
 Określ x0 takie że P(x > xo) = .6738 

17 Wykorzystując poniżej zamieszczone dane wykonaj następujące zadania  
1. Narysuj wykres rozrzutu i określ rodzaj i siłę (orientacyjnie) zależności  
2. Oblicz wartość korelacji liniowej Pearsona między zmiennymi x i y. Oceń jej 

istotność statystyczną na poziomie ɑ=0,05 z wykorzystaniem statystyki t  
t(ɑ=0,05; df=7)=2,36  

3. Oblicz wartość korelacji rang Spearmana między zmiennymi x i y. Oceń jej 
istotność statystyczną na poziomie ɑ=0,05 z wykorzystaniem statystyki t  
t(ɑ=0,05; df=7)=2,36  

4. Oblicz wartości parametrów (a i b) modelu regresji wiążącego zmienne: x (zmienna 

niezależna) i y (zmienna zależna) funkcją postaci: =a+bx  
5. Oblicz wartość R2 i dokonaj jej interpretacji. 
6. Oblicz wartość statystyki F i podejmij decyzję, czy model regresji jest istotny 

statystycznie na poziomie ɑ=0,05. Wartość krytyczna F(ɑ=0,05 df=1;7)=5,59 

18 Jaka jest różnica między skala porządkowa a interwałową ?  

19 Jaka jest różnica między skala interwałową a ilorazową?  

20 W jakiej skali pomiarowej mierzona jest temperatura w stopniach Celsjusza?  

21 Na podstawie poniższej tabeli, prezentującej zestawienie odnośnie dni z burzą i 
maksymalnej temperatury powietrza (w lipcu) na wybranej stacji oblicz 
prawdopodobieństwo że nie wystąpi dzień z burzą. 
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22 Na podstawie powyższej tabeli, prezentującej zestawienie odnośnie dni z burzą i 
maksymalnej temperatury powietrza (w lipcu) na wybranej stacji oblicz 
prawdopodobieństwo wystąpienia dnia z burzą, pod warunkiem wystąpienia temperatury 
maksymalnej <25°C. 

23 Podczas analizy trendu zmiennej Y (średnie roczne wartości natężenia pewnej cechy) 
otrzymano następujące równanie Y=0,042t+23,6563.  
O ile zmieni się wartości zmiennej Y przez 100 lat? 

24 Ustal minimalny rozmiar próby jeżeli σ=15 a oczekiwana dokładność 5 na poziomie 
istotności 0,05. (zɑ=0,05=1,96) 

25 Jakie warunki powinny być spełnione, aby zastosować współczynnik korelacji Pearsona 
jako miarę współzmienności między cechami. Podaj trzy. 

26 Wykorzystując informacje z Tablicy 1. skonstruuj przedział ufności na poziomie istotności 
alfa = 0,05 dla zmiennej X jeżeli wartość średnia wynosi 12,6 a odchylenie standardowe 4,2. 
Liczebność próby: 125 

 

27     
Rozkład zmiennej jest prawoskośny. Dopasuj następujące wartości do średniej , mediany i 
dominanty ( 15, 20; 25) 
średnia .......................... mediana ..................  dominanta.......................... 
 

28 Czy jest statystycznie istotne równanie regresji prostej, w przypadku którego wartość 
współczynnika R2 = 0,87. Zweryfikuj ją testem Snedecora, wiedząc że liczebność serii 
równa jest 30, a wartość krytyczna Fα=0,05,df=1; 28= 4,15. 

29     
Poniżej przedstawiono wykres rozkładu empirycznego zmiennej. Na podstawie histogramu 
określ rodzaj asymetrii ………………….. oraz uzupełnij odpowiedni znak relacji (> lub = 
lub <) między statystykami. 

Średnia …… Mediana ……...Dominanta 
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30 Na podstawie tabeli oblicz i podaj interpretację: 
● wartości średniej   
● kwartyla 3-go 

 

  

31 Wymień 4 typy skal pomiarowych 

32 Jaką metodę można zastosować w celu określenia siły związku między zmiennymi w skali 
interwałowej? 

33 Wymień 2 miary rozproszenia oparte o miary pozycyjne. 

34 Jak można zinterpretować stwierdzenie, że rozkład cechy jest leptokurtyczny? 

35 Podczas analizy regresji określono wartość współczynnika R2=0,65. Jak można 
zinterpretować tą wartość? 

36 Jaką metodę analizy korelacyjnej można zastosować, jeżeli “zależność” między zmiennymi 
nie ma charakteru liniowego? 

37 O czym informuje  pierwiastek kwadratowy z wariancji resztowej? (MK) 

38 Współczynnik φ2 = 0.53. Zinterpretuj jego wartość. (MK) 

39 O czym informuje odchylenie przeciętne? (MK) 

40 Rzucamy cztery razy rzetelną monetą. Co jest bardziej prawdopodobne: wyrzucenie 
jednej reszki czy wyrzucenie orła w co drugim rzucie? (MK) 

41 Wyjaśnij założenia na jakich opiera się metoda najmniejszych kwadratów, używana przy 
estymacji parametrów funkcji regresji liniowej. (MK) 
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42 Moment czwarty względny obliczony dla pewnego szeregu statystycznego ma wartość 2,5 
Jaką cechą charakteryzuje się ten rozkład? (M.M.) 

43 W tabeli przedstawiono pewien szereg statystyczny. Jak nazywamy taki szereg (M.M.):  

 
 

44 Na podstawie danych zawartych w zadaniu 43 oblicz: średnią, medianę i kwartyl górny 
(M.M) 

45  Stany rzeki Raduni mają rozkład normalny ze średnią 120 cm i odchyleniem standardowym 
10 cm. Oblicz wysokość wody, której prawdopodobieństwo przekroczenia wynosi 10%. 
(M.M.) 
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46 

 

47 Co oznacza stwierdzenie, że próba jest reprezentatywna? (KW) 

48 Czym jest dystrybuanta? (KW) 

49 O czym mówi błąd pierwszego rodzaju? (KW) 

50 Wartość korelacji liniowej Pearsona wynosi 0,9. Podaj interpretację wyniku. (KW) 

 
 

6 


