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ПРИМЕР ДРУГОГ ТЕСТА  ИЗ СТАТИСТИКЕ  

 
1. Дати су следећи подаци: величина узорка 100 елемената, аритметичка  средина узорка 

9, стандардна девијација основног скупа 1 и претпостављена вредност аритметичке 

средине основног скупа је 11.  Којим тестом се тестира хипотеза 00 :H   

против 01 :H   ? Колика треба да је вредност израчунатог количника да би се 

хипотеза одбацила на прагу змачајности 5%? 
 
 

 
2. Нека је обележје X нумеричко обележје  са параметрима =20  и  =2. Расподела 

аритметичких средина простих случајних узорака са понављањем величине n  36 тежи: 

 а)  нормалној расподели  са параметрима  0 и  1  тј.     1,0 . 

 б)  нормалној расподели са параметрима   =20  и x 
1

3
 тј. ,

 
  
 

1
20

3
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  в) нормалној расподели са параметрима 20  и 2  тј. ).2,20(  

  г) Студентовој t -расподели са  35  степени слободе. 
  
3. При укрштању  белих женки са браон мужјацима очекује се да ће половина отељених 
телади бити бела. У експерименту је добијено да је од 30 отељених телади 20 браон и 10 
белих. Да ли може да се прихвати нулта хипотеза да је у основном скупу 50% браон 

телади? Праг значајности је .05,0  

 
 
 

4.  Мерењем садржаја гвожђа у млеку 7 крмача )l/mg(  добијене су вредности:  

2,5     1,5     2,2     1,7     2,0     1,0     1,5 
 

На основу резултата узорка је добијено: 77,1X   )l/mg(  и  5024,0s  )l/mg( . 

95% интервал поверења за аритметичку средину основног скупа је: 

а) 5024,096,177,1  )l/mg(     б) 1899,0447,277,1  )l/mg(   в) 1899,0707,377,1  )l/mg(   

г) 5024,0447,277,1  )l/mg( .   

 
5. Изабран је прост случајан узорак величне 12n   из основног скупа са непознатом 

аритметичком средином   и варијансом .252   За тестирње нулте хипотезе 

50:H0   против алтернативне хипотезе 50:H1   користи се: 

а) Z -тест          б) testF     в) t -тест. 
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6. Табела анализе варијансе огледа изведеног по плану потпуно случајног распореда са 
једнаким бројем понављања је: 

Извори 
варијације 

Степени 
слободе 

Суме 

квадрата 

Средине 
сума 

квадрата 

F F0,05          F0,01       

Третмани  4 24,7       

Погрешка 35  62,4         

а)  Попунити табелу анализе варијансе. 

б) Колико је третмана примељено у експерименту? Колики је број понављања? 

 в)  Да ли постоји статистички значајна разлика између аритметичких средина 
третмана? 

 
7. На основу података простог случајног узорка израчуната вредност коефицијента просте 
линеарне корелације 0r  . Које је од следећих тврђења о коефицијенту нагиба b добијено 
на основу података из истог узорка тачно? 

а) Вредност b биће позитивна. 

б) Вредност b  биће негативна. 

г) Вредност b може бити позитивна или негативна. 

д) Вредност b биће једнака нули. 
 
8. Располажемо следећим информацијама о случајном узорку: 

8n  ,   90X ,   474Y ,   4739XY , 1396X2  , 29642Y2  Израчунати 

коефицијент просте линеарне корелацијe. Да ли може да се закључи на нивоу значајности 
од  5% да се коефицијент  корелацијe статистички значајно разликује од нуле? 
 
 
9. Истраживач је тестирао лек против бола две компаније (бренд А  и бренд Б) на два 
узорка случајно одабраних пацијената. Резултати теста су дати у следећој табели. 
Просечно време и стандардна девијација времена до почетка деловања лека дати су у 
минутима. 
 

Бренд Величина узорка Просечно време до 
почетка деловања лека 

Стандардна 
девијација времена 

А 25 44              11 
Б 22 49                9 

 
На нивоу значајности 1% тестирати хипотезу  да се просечно време до почетка деловања 
бренда А статистички значајно не разликује од просечног времена деловања бренда Б? 
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10. Формирати 99% интервал поверења за 21 pp   на основу следећих информација: 

300n1   55,0p̂1  200n2   .62,0p̂2   




