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Skrócony zapis sumy; Elementy rachunku prawdopodobieństwa 
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1. Zapisać każdą sumę w rozwiniętej formie (bez znaku ): 
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2. Zapisać każde wyrażenie jako sumę, określając wskaźniki i granice sumowania: 

(a)  654321 xxxxxx     (b) 77332211 ... yxyxyxyx   
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3. Udowodnić każdą równość: 
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4. Dla  2x1  , 7x2  ,  3x3  ,  2x4  ,  1x5  ,  1x6    obliczyć sumy: 
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5. Dany jest następujący szereg: 

 

ix  4 -1 5 -4 6 8 

iy  4 6 2 5 6 1 

Obliczyć: (a)   x  (b)   y   (c)  )yx(   (d)  2)yx(   

       (e)  
2x  (f)  2)x(   (g) yx   (h)  x  y  

 

 

6. Rzucamy dwiema kostkami sześciennymi. 

a) Określić zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych  i podać ich liczbę. 

b) Oblicz prawdopodobieństwo wyrzucenia parzystej liczby oczek na obu kostkach. 

c) Określić zdarzenie przeciwne do zdarzenia opisanego w punkcie b) i obliczyć jego 

prawdopodobieństwo. 
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7. Pewna gra polega na rzucie trzema monetami. 

a) Określić przestrzeń zdarzeń elementarnych  i podać ich liczbę. 

b) Obliczyć prawdopodobieństwo uzyskania  co najwyżej dwóch reszek. 

 

8.  a)   Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania asa z talii kart brydżowych ? 

b) Określić zdarzenia przeciwne do zdarzenia opisanego w punkcie a) i obliczyć jego     

prawdopodobieństwo.  

 

9. Rodzice ze względu na pewną cechę są heterozygotami, czyli typu Aa. 

a) Jakich typów potomków należy oczekiwać w pierwszym pokoleniu przyjmując, że 

rodzice kojarzą się losowo ? 

b) Jakie jest prawdopodobieństwo uzyskania potomka typu AA ? 

 

10. Korzystając z rozwinięcia dwumianu Newtona postaci 

 n022n11n0nn ba
n

n
...ba

2

n
ba

1

n
ba

0

n
)ba( 



































  , 

       obliczyć                .
n

n
...

2

n

1

n

0

n



































 

 

11. Korzystając z dwumianu Newtona pokazać, że  

a) 4.a4a2)a( 22    

b) 4.a4a2)a( 22    

 

12. Urna zawiera 5 kul białych i 5 kul czerwonych. Wybieramy z urny bez zwracania 6 kul. 

Obliczyć prawdopodobieństwo, że wśród wybranych kul są: 

a) dwie białe, 

b) co najmniej dwie białe. 

 

13. W szkole pracuje 10 kobiet i 8 mężczyzn. Do przygotowania uroczystości szkolnej 

wybrano w sposób losowy Komitet Organizacyjny składający się z 6 osób. Jakie jest 

prawdopodobieństwo, ze w skład Komitetu: 

a) wejdą sami mężczyźni, 

b) wejdzie co najmniej 5 kobiet ?     
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 Zmienne losowe skokowe 
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Zad. 1. Dana jest funkcja prawdopodobieństwa zmiennej losowej X w postaci 

 

 

 

 

a) Wyznaczyć stałą C tak, aby tabela przedstawiała rozkład prawdopodobieństwa. 

b) Narysować wykres funkcji rozkładu prawdopodobieństwa. 

c) Wyznaczyć dystrybuantę i wykreślić ją. 

d) Obliczyć prawdopodobieństwa:  d1) P(X < 3),  d2) P(X  0),  d3) P(2  X < 3), dwoma sposobami: z 

funkcji rozkładu prawdopodobieństwa i  z wyznaczonej dystrybuanty.  

    Odp. a) 0,3,   d1) 0,6  d2) 0,7  d3) 0,5 

 

Zad. 2. (Kukuła, 1998). Zmienna losowa skokowa X podlega rozkładowi danemu w tabeli: 

xi 2 0  12 

ii p)xX(P   
2
1  

4
1   

16
1  

Z przyczyn technicznych wartości x3 oraz 33 p)xX(P   nie zostały wydrukowane. Uzupełnij puste miejsca 

w tabeli, jeśli wiadomo, że 
4
5)X(E  .        Odp. 8; 3/16 

 

Zad. 3. Dana jest dystrybuanta zmiennej skokowej X postaci: 

x (;4> (4, 1> (1, 3> (3, 4> (4, 6> (6, 9> (9, +) 

F(x) 0 0,1 0,5 0,6 0,7 0,9 1 

a) Wyznaczyć funkcję rozkładu zmiennej losowej X i wykonać jej wykres. 

b) Obliczyć P(2  X < 3), P(X  0). 

c) Obliczyć wartość oczekiwaną zmiennej losowej X. 

Odp. b) 0,4;  0,5;  c) 2 

Zad. 4. Dana jest dystrybuanta zmiennej skokowej X postaci: 

x (; 0> (0, 2> (2, 4> (4, 6> (6, 10> (10, +) 

F(x) 0 0,1 0,3 0,5 0,7 1 

 

Wyznaczyć jej funkcję rozkładu prawdopodobieństwa.    Odp. xi 0 2 4 6 10 

  pi 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 

 

Zad. 5. Zmienna losowa X przyjmuje wartości 0, 1, 2, 3 z prawdopodobieństwami równymi odpowiednio 0,2; 

0,3; 0,4; 0,1. Oblicz parametry E(X), D2(X), D(X) i podaj ich nazwy. 

Odp.  1,4;  0,84;  0,92. 

 

Zad. 6. Zmienna losowa X przyjmuje wartości x1 = 1, x2 = 2, x3 = 4 z prawdopodobieństwami równymi 

odpowiednio 1/3, 1/4, 5/12. Wyznaczyć wartości dystrybuanty F(1), F(2,5), F(4) oraz F(6). 

Odp. 0,  7/12,  7/12,  1. 

Zad. 7. Sklep otrzymał partię 100 puszek farby. Ich ciężary xk  (w kg) były następujące: 

 

 

 

przy czym nk oznacza liczbę puszek o ciężarze xk. Jak ustalić ciężar nominalny jednej puszki, aby sklep był 

sprawiedliwy w stosunku do siebie i klientów, tzn. aby nie stracił ani nie zyskał po sprzedaniu całej partii 

towaru? 

Odp. 0,57 kg 

xi 5 2 0 1 3 8 

pi 0,1 0,2 0,1 0,2 C 0,1 

Odp.c)  x  5,(  (5, 2> (2, 0> (0, 1> (1, 3> (3, 8> ),8(   

  F(x) 0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,9 1 

xk 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

nk 5 44 29 20 2 
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Zad. 8. Niech zmienne losowe X i Y są niezależne oraz E(X) = 2, D(X) = 1, E(Y) = 1, D(Y) = 2. Korzystając 

z podanych właściwości parametrów, znaleźć wartość oczekiwaną i wariancję  zmiennych losowych:   

a) Z = 2X  1,     b) W = 4X  5Y,    c) K = X + 10Y,    d) M = Y + 2. 
Odp. a) 3; 4  b) 3; 116  c) 12; 401  d) 3; 4. 

Zad. 9. Dystrybuanta zmiennej losowej skokowej X dana jest wzorem 

F(x) = 
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a) Wyznaczyć funkcję rozkładu prawdopodobieństwa tej zmiennej. 

b) Obliczyć P(5  X < 8) oraz P(X   8).                  Odp.  b) 3/7 i 1/7 
 

Odp.  a) 

 

Zad. 10. Urna zawiera losy o numerach zakończonych cyframi 1, 2, 3, 4, 5 w stosunkach ilościowych 

odpowiednio jak 1 : 4 : 8 : 5 : 2. Wybieramy losowo jeden los. Niech X będzie zmienną losową przyjmującą 

wartości równe ostatniej cyfrze w numerze otrzymanego losu. Podać rozkład tak określonej zmiennej losowej.  
Odp.{(1; 0,05), (2; 0,20), (3; 0,40), (4; 0,25), (5; 0,10)} 

 

Zad. 11. Sprawdzić, czy następujące funkcje są funkcjami rozkładu prawdopodobieństwa. Jeśli nie są, to 

zmienić je tak, żeby były. Obliczyć prawdopodobieństwa i narysować wykres funkcji rozkładu w obu 

przypadkach.  a) 
10

x5
)xX(P


 , dla x = 1, 2, 3, 4.     b) 

40

1x
)xX(P

2 
 , dla x = 2, 3, 4, 5. 

Odp. a) tak  b) nie, 50/)1x( 2   

 

Zad. 12. Siła kiełkowania nasion pewnej odmiany ogórka wynosi 0,75. W oparciu o zdarzenia losowe 

wykiełkowania i nie wykiełkowania ziarenka w jednym doświadczeniu określić dwuwartościową zmienną 

losową X, podać jej rozkład i obliczyć wartość oczekiwaną i odchylenie standardowe. 

Odp.  0,75; 0,433 
Zad. 13. Określić rozkład zmiennej losowej dwupunktowej w dwóch przypadkach:  

a) jeśli wiadomo, że przyjmuje ona wartości 1 i 1, a jej wartość oczekiwana wynosi 0,5. 

b)  jeśli wiadomo, że 1p  = 0,2 i 2p  = 0,8  oraz  E(X) = 0,  )X(D2
 = 4. 

Odp. a)   p(1) = 0,25, p(1) = 0,75.   b)  x1 = 4,  x2 = 1 lub x1 = 4, x2 = 1 
 

Zad. 14. W strączku pewnej rośliny znajdują się 3 ziarna. Wiadomo, że 5 % ziaren tej rośliny jest 

uszkodzonych. Niech X oznacza liczbę uszkodzonych ziaren w jednym strąku. Wykorzystać teorię 

rozkładu dwumianowego aby:  a) Wyznaczyć tabelę rozkładu zmiennej losowej X. 

b) Obliczyć prawdopodobieństwo, że dokładnie dwa ziarna w strąku są uszkodzone. 

c) Obliczyć prawdopodobieństwo, że co najwyżej jedno ziarno w strąku jest uszkodzone. 

d) Obliczyć wartość oczekiwaną liczby uszkodzonych ziaren. 

Odp. a)  k 0 1 2 3 

 P(X = k) 0,857375 0,135375 0,007125 0,000125 

 

Zad. 15. Wiadomo, że siła kiełkowania nasion stokrotki wynosi 0,80. Niech X oznacza zmienną 

losową dwumianową, określającą liczbę nasion, które wykiełkowały wśród 5 wysianych.  

a) Uzupełnić podaną niżej tabelę w taki sposób, żeby przedstawiała rozkład tej zmiennej.  

b) Obliczyć i zinterpretować E(X) i D2(X), D(X). 

k 0 1  3 4  

P(X = k) 0,00032 0,0064  0,2048 0,4096  

Odp. a) (2;  0,0512);    (5;  0,32768);   b) E(X) = 4;   D2(X) = 0,8;   D(X) = 0,89 

x 1 2 5 10 

P(X =x) 1/7 2/7 3/7 1/7 
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Zmienna losowa ciągła, rozkład jednostajny, rozkład normalny 
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Zad. 16. Dana jest funkcja:   
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a) Sprawdzić, że f(x) jest funkcją gęstości prawdopodobieństwa.       

b) Obliczyć P(X  2). Wynik wskazać na wykresie funkcji gęstości.     Odp. 2/50 

 

Zad. 17. Znana jest następująca dystrybuanta czasu oczekiwania statków na rozładunek (zmienna X):  

 

 

 

 

 

a) Wiedząc, że F(x) jest dystrybuantą rozkładu jednostajnego, wyznaczyć i narysować funkcję gęstości 

rozkładu czasu oczekiwania statków na rozładunek.  

b) Sprawdzić warunek istnienia rozkładu. 

c) Obliczyć prawdopodobieństwo, że statek będzie oczekiwał na rozładunek od 2 do 4 godzin. 

d) Obliczyć przeciętny czas oczekiwania i odchylenie standardowe czasu. 

Odp.  c)  0,4     d)  2,5 ;  1,44 

Zad. 18. Dana jest funkcja  

 

 

 

a) Wyznaczyć parametr a tak, aby )x(f  była funkcją gęstości zmiennej losowej X.          Odp. 0,5 

b) Obliczyć P(X > 1) oraz zinterpretować to prawdopodobieństwo graficznie.        Odp.  0,75 

 

Zad. 19. Dystrybuanta zmiennej losowej X jest określona wzorem 

 

 

 

 

 

 

a) Wyznaczyć i wykreślić funkcję gęstości tego rozkładu. 

b) Obliczyć P(X > 1), P(X < 3), P(1 < X < 2).                Odp. 7/8;  1;  7/8 

c) Wyniki wskazać na wykresach funkcji gęstości i dystrybuanty. 

 

Zad. 20. Zysk netto (w tys. zł) osób prowadzących sprzedaż produktów pewnej firmy jest zmienną losową X, 

której rozkład jest określony następująco:  

 

 

 

 

 

a) Sprawdzić, czy podana funkcja jest funkcją gęstości. 

b) Obliczyć prawdopodobieństwo, że osoba prowadząca taką działalność osiągnie zysk od 2 tys. do 3 tys. zł. 

c) Wskazać wynik na wykresie funkcji gęstości.      Odp. b) 0,3125 

 

 

Zad. 21. Awaria układu ustalającego temperaturę w szklarni spowodowała jej wyłączenie. Czas dostarczenia 

nowego urządzenia jest zmienną losową (X) o rozkładzie jednostajnym w przedziale od 1 do 6 dni.  

a) Wyznaczyć równania funkcji gęstości i dystrybuanty zmiennej losowej X. 

b) Obliczyć prawdopodobieństwo, że czas dostarczenia nowego urządzenia wynosi co najmniej dwa dni. 

c) Obliczyć przeciętny czas oczekiwania na nowe urządzenie.            Odp. b) 0,8  c) 3,5 
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Zad. 22. Niech zmienna losowa U ma rozkład N(0,1). Podać nazwę i parametry tego rozkładu. 

(i) Korzystając z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego, wyznaczyć prawdopodobieństwa 

a) P(U < 2),   b) P(U > 2),   c) P(U < 1),           d)  P(1,98 < U < 3,56) 

Przedstawić uzyskane wyniki na wykresach funkcji gęstości i dystrybuanty rozkładu N(0,1). 

(ii) Określić wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej U. 

Odp. a) 0,9772  b) 0,0228  c) 0,1587  d) 0,0237  

 

Zad. 23. Zmienna losowa X ~ N(5, 22). Podać nazwę i parametry tego rozkładu. 

a) Obliczyć P(X < 3,6). Wynik zaznaczyć na wykresach funkcji gęstości i dystrybuanty rozkładu 

normalnego standaryzowanego. 

b) Określić wartość oczekiwaną, wariancję i odchylenie standardowe zmiennej losowej X. 

Odp.   a)  0,242   b) 5;  4;  2 

 

Zad. 24. Zakładając, że długość płatka róży pewnej odmiany jest zmienną losową o rozkładzie 

normalnym z parametrami  = 4 cm i  = 0,8 cm obliczyć prawdopodobieństwo, natrafienia na płatek:  

a) krótszy od 3,3 cm, 

b) dłuższy od 4,5 cm, 

c) pomiędzy 3,5 a 4,5 cm. 

Wyniki przedstawić na wykresach funkcji gęstości i dystrybuanty rozkładu N(0, 1).  

Odp.   a)  0,1894   b)  0,2643;   c)  0,4714 

 

Zad. 25. W pewnym instytucie badawczym obserwowano długość (w mm) strąka fasoli pewnej 

odmiany. Oszacowano, że długość ta ma rozkład normalny z funkcją gęstości 
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Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że długość losowo wybranego strąka jest: 

a) większa niż  55 mm,    

b) mniejsza niż  40 mm, 

Wyniki przedstawić na wykresach funkcji gęstości i dystrybuanty rozkładu N(0, 1). 

c) Określić wartość oczekiwaną, wariancję i odchylenie standardowe długości strąka tej odmiany.  

Odp. a) 0,1587      b)  0,0228    c)  50 [mm];  25 [mm]2;   5  [mm] 

 

Zad. 26. Zaobserwowano, że czas życia (w minutach) pewnych bakterii jest zmienną losową o 

rozkładzie normalnym z funkcją gęstości 
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(i) Obliczyć procent (prawdopodobieństwo  100%) bakterii, które będą żyły 

a) dłużej niż 5 godzin,   

b) co najwyżej 4 godziny 

c) od 220 do 260 minut.      Odp. a) 5 %  b)  37 %  c) 47 % 

(ii) Podać przeciętny czas życia badanej populacji bakterii oraz wariancję czasu.  

(iii) Narysować wykresy funkcji gęstości i dystrybuanty dowolnego rozkładu normalnego określonego 

przez funkcję f(x). 
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Statystyka opisowa jednowymiarowa 
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Zad. 27. Dokonano pomiaru zawartości witaminy C w owocach agrestu. Uzyskano następujące wyniki w 

miligramach na 100 gramów świeżych owoców: 

Obliczyć: średnią arytmetyczną, średnie odchylenie kwadratowe (wariancję z próby), odchylenie 

standardowe, współczynnik zmienności. Podać interpretacje. 

Odp. x  33,625 [mg],   s2 = 16,1167 [mg]2,   s = 4,01 [mg],   w  12 % 

 

Zad. 28. Zebrano następujące plony z pewnej odmiany leszczyny szlachetnej (w kg z krzaka): 

2,45      3,81      2,57      4,12      5,05      4,28      5,20      4,62      3,85      4,52 

Obliczyć i zinterpretować średnią i wariancję badanej cechy.                   Odp. 047,4x  [kg],  s2 = 0,863 [kg]2 

 

Zad. 29. Strukturę 120 rodzin wg liczby członków rodziny w pewnej miejscowości charakteryzuje rozkład 

empiryczny: 

Liczba członków rodziny xi 1 2 3 4 5 6 

Częstość  fi / n 5/120 15/120 38/120 45/120 12/120 5/120 

 

a) Określić typ rozważanej cechy. 

b) Obliczyć, jak często w badanej próbie rodzin liczba ich członków przekracza 4. 

c) Wiedząc, że x  3,49 oraz  s2 = 1,21  obliczyć współczynnik zmienności i zinterpretować wymienione 

     charakterystyki próby. 

d) Narysować histogram liczebności właściwy dla typu cechy. 

 

Zad. 30. Dany jest szereg rozdzielczy wysokości [cm] 64 roślin petunii  

 

klasy (13,5-16,5] (16,5-19,5] (19,5-22,5] (22,5-25,5] (25,5-28,5] (28,5-31,5] (31,5-34,5] 

Liczebność  fi 1 7 16 17 16 5 2 

 

a) x  23,95,  s2 =15,2835.  Obliczyć w przybliżeniu, na podstawie reguły trzech sigm, ile obserwacji z próby 

znajduje się w przedziale zmienności [ x - 2s; x + 2s]. Wyznaczyć ten przedział. 

b) Narysować histogram i wielobok częstości (względnych). 

Odp. a) ok. 61, [16,13;  31,77] 

Zad. 31. W celu zbadania, czy obecność nicieni w glebie wpływa na plon selerów, przeprowadzono 

doświadczenie wazonowe. W 10 wazonach w glebie nie występowały nicienie, natomiast w pozostałych 10 

początkowa liczba nicieni była równa 50 na 100 ml gleby. Z wazonów tych uzyskano następujące wyniki 

masy korzeni w g z wazonu: 

Bez nicieni 6,8 8,2 6,9 7,0 7,5 6,9 7,1 8,0 8,1 7,3 

Z nicieniami 6,4 6,3 6,3 5,6 5,9 6,5 6,2 6,5 6,0 5,7 

 

a) Obliczyć i zinterpretować średnie masy korzeni obu prób. 

b) Obliczyć odchylenia standardowe i współczynniki zmienności. Zinterpretować je. 

Odp.  38,7x1   [g], s1 = 0,539 [g], w1 = 7,3 % 

 14,6x 2  [g], s2 = 0,324 [g], w2 = 5,3 % 

 

Zad. 32. Badając wartość gospodarczą seradeli wzięto pod uwagę, między innymi, masę 1000 nasion. 

Otrzymano następujące wyniki dla 15 losowo wybranych roślin (w g): 

2,7 2,8 2,9 2,7 2,7 2,8 2,6 2,8 2,6 2,7 2,9 3,0 2,6 2,9 2,8 

a) Obliczyć i zinterpretować średnią masę 1000 nasion. 

b) Obliczyć i zinterpretować wariancję z próby i współczynnik zmienności. 

Odp. 7667,2x   [g],   s2 = 0,01523 [g2],   w = 4,5 % 

35 38 29 34 41 28 36 31 28 30 34 37 35 39 30 33 



SS Ogr. I r. IV. ZADANIA     2017/2018 

Korelacja i regresja liniowa 

 6 

 

Zad. 33. Dokonano obserwacji na 7 doświadczalnych poletkach o powierzchni 4 m2 każde. Na poletkach tych 

uprawiana była ta sama odmiana pietruszki. Wyniki obserwacji z poletek doświadczalnych podano poniżej. 

 Wydajność (w kg) z poletka (Y) 15,1 9,3 8,8 15,4 13,5 9,0 12,9 

Liczba roślin na poletku (X) 183 105 138 180 87 82 121 

Wiedząc, że 896xi  ,  84yi  ,  124892x2
i
 ,  76,1058y2

i
 , 11199,6yx ii   

a) Wyznaczyć i zinterpretować współczynnik korelacji liniowej między tymi zmiennymi.    Odp. r = 0,6219 

b) Narysować i zinterpretować diagram korelacyjny. 

 

Zad. 34. Badając pewien ród pszenżyta jarego zmierzono u 10 losowo wybranych roślin długość kłosa 

głównego (w cm) i masę ziarniaków z całej rośliny (w g). Otrzymano pomiary: 

Długość kłosa - X 10,8 11,7 10,3 11,2 10,0 10,8 10,6 10,7 9,8 11,5 

Masa ziarniaków - Y 6,7 7,3 6,0 6,6 5,4 6,0 5,8 6,4 6,1 6,9 

Wiedząc, że 107,4xi  ,   63,2yi  ,  681,38yx ii   oraz  0,3738S2
x  ,  0,3218S2

y   

a) Obliczyć i zinterpretować współczynnik korelacji liniowej między długością kłosa a masą ziarniaków. 

 Odp. r = 0,8368 

b) Wyznaczyć równanie regresji liniowej masy ze względu na długość kłosa.      Odp. y = -2,0191+0,7765x 

c) Jakiej średnio zmiany masy można się spodziewać, gdy długość kłosa wzrośnie o 1 cm?       Odp. 0,78 

d) Jakiej można spodziewać się średnio masy ziarniaków dla długości kłosa równej 11 cm?         Odp. 6,5 

e) Obliczyć i zinterpretować współczynnik determinacji R2.           Odp. R2  = 0,7003 

 

Zad. 35. Plony (w t/ha) wikliny koszykarskiej dla plantacji w różnym wieku (w latach) przedstawiały się 

następująco: 

Wiek  5 10 11 6 8 6 10 7 9 6 

Plony  5,8 9,2 7,5 7,8 8,6 7,3 9,7 7,1 9,3 6,7 

a) Określić zmienną niezależną (X) oraz zmienną zależną (Y). Zaznaczyć obserwacje (x, y) jako punkty na 

płaszczyźnie. Podać nazwę tego wykresu. 

b) Wyznaczyć i zinterpretować współczynnik korelacji liniowej.            Odp. r = 0,7245 

c) Narysować wykres równania regresji liniowej plonu względem wieku. Zinterpretować współczynnik 

regresji b1 oraz ocenić R2, czyli stopień dopasowania modelu do danych. Odp. y = 4,49 + 0,44x;  R2 = 0,5249 

 

Zad. 36. W badaniu zależności między średnią liczbą kolb z poletka a gęstością wysiewu kukurydzy 

uzyskano następujące dane o średniej liczbie kolb z poletka (Y) i liczbie roślin na 1 m2 (X): 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Y 12 19 25 14 17 9 6 5 0 

Wiedząc, że     5,7S2
x         6111,60S2

y         625,16Sxy   

a) Obliczyć współczynnik korelacji liniowej między średnią liczbą kolb z poletka a liczbą roślin na 1 m2 i 

zinterpretować go.                   Odp. r =  0,78 

b) Wyznaczyć równanie regresji średniej liczby kolb względem liczby roślin kukurydzy oraz zinterpretować 

współczynnik determinacji R2.       Odp. y 22,97 2,22x,   R2 = 0,61 

c) Określić przewidywaną średnią liczbę kolb z poletka, gdy liczba roślin na 1 m2 wynosi 4.  
Odp. 14,11 

 

Zad. 37. Wybrano losowo 8 roślin pewnej odmiany pszenżyta i obserwowano długość (X) źdźbła głównego 

(w cm) i masę wegetatywnej (Y) części nadziemnej rośliny (w g). Uzyskano obserwacje: 

D (x) 129 115 112 120 117 112 121 117 

W (y) 5,6 3,4 3,1 5,0 4,7 2,9 3,9 4,0 

Wyznaczyć równanie regresji masy wegetatywnej części nadziemnej względem długości źdźbła oraz 

zinterpretować współczynnik regresji b1.       Odp.  y  = 13,58 + 0,15x 
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Zad. 38. Obserwowano zawartość wapnia (w mg/dm3) w liściach anturium odmiany Tropical. 

Otrzymano: 

1,9 1,5 1,4 1,7 1,8 1,6 1,5 1,4 

Wiedząc, że x = 1,6 oraz s2 = 0,034286 zbudować 95% przedział ufności dla rzeczywistej średniej 

zawartości wapnia w liściach anturium odmiany Tropical.  

Odp. [1,445; 1,755] 

 

Zad. 39. Obserwowano wysokość 5-letnich roślin piwonii chińskich i otrzymano wyniki (w cm):  

n = 13, x 80, s2 = 25. Zbudować: 

a) 95% przedział ufności dla rzeczywistej średniej wysokości piwonii, 

b) 95% przedział ufności dla rzeczywistej wariancji wysokości piwonii. 

Odp. a) [76,978; 83,022]; b) [12,86; 68,12] 

 

Zad. 40. W losowej próbie 10 gospodarstw prowadzących plantacje uprawy nasiennej kapusty 

czerwonej uzyskano następujące plony nasion w kilogramach z hektara: 

625 520 542 610 691 580 563 650 557 635 

x = 597,3  oraz  s = 53,78982. Zakładamy, że plon nasion kapusty ma rozkład normalny. 

a) wyznaczyć 95% przedział ufności dla rzeczywistej średniej plonu, 

b) wyznaczyć 95% przedział ufności dla rzeczywistej wariancji plonu, 

c) wyznaczyć 95% przedział ufności dla rzeczywistego odchylenia standardowego plonu. 

Odp.    a) [558,82; 635,78   b)   [1368,89; 9643,09]   c) [37,01;  98,20] 

 

Zad. 41. Maksymalna dzienna mleczność krów ma rozkład normalny z parametrami  i  2, 

wyznaczyć 95-procentowy przedział ufności dla rzeczywistej średniej rozkładu tej cechy w 

populacji, która jest reprezentowana przez próbę zawierającą maksymalne dzienne mleczności 92 

krów. Przyjąć, że charakterystyki tej próby są następujące: 96,13x  ;  s2 = 12,67. 

Odp.  [13,23;  14,69

 

Zad. 42. Dla oceny zawartości cukru w burakach cukrowych pewnej odmiany, pobrano próbę i 

uzyskano wyniki (w %): 

  18,7 18,6 18,4 19,0 19,3 19,4 18,8 18,6 19,1 18,5 19,2 

 ix 207,6;  2
ix 3919,16. Wyznaczyć 99 % przedział ufności dla przeciętnej zawartości cukru 

w badanej populacji buraków. Przyjąć założenie, że jest to populacja o rozkładzie normalnym. 

Odp.  [18,54; 19,20] 

 

Zad. 43. W celu ustalenia przeciętnej zawartości witaminy C w owocach dzikiej róży (Rosa canina) 

pobrano 11 próbek 100-gramowych miąższu owocowego. Uzyskano następujące wyniki w 

miligramach na 100 g miąższu: 

 495 455 438 483 501 468 492 471 474 485 504 

Zakładając, że cecha podlega rozkładowi normalnemu oraz wiedząc, że x = 478,7273 i s2 = 405,2182 

a) wyznaczyć 95% przedział ufności dla rzeczywistej średniej zawartości witaminy C w 

owocach dzikiej róży, 

b) wyznaczyć 90% przedział ufności dla rzeczywistej wariancji badanej cechy, 

c) wyznaczyć 90% przedział ufności dla rzeczywistego odchylenia standardowego badanej 

cechy. 

Odp. a) [465,20; 492,25], b) [221,35;  1028,39], c) [14,90;  32,07] 

 

Zad. 44. W pracy laboratoryjnej ważna jest kontrola zmienności odczytów pomiarów. W badaniach 

nad ilością wapnia w wodzie pitnej przeprowadzano odczyty 6 razy w losowych przerwach 

czasowych na tej samej standardowej próbce. Odczyty były następujące:  
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9,54 9,61 9,32 9,48 9,70 9,26. 

Obliczyć ocenę punktową rzeczywistej wariancji dla odczytów na tym standardzie, a następnie, 

metodą przedziałową, oszacować wariancję oraz odchylenie standardowe populacji, stosując 90% 

przedział ufności. Jakie założenie należy przyjąć o odczytach?  

Odp.   0,0285;  [0,013;  0,125];   [0,1136;  0,3536] 

 

Zad. 45. Dyrektor banku zainteresowany jest rzeczywistym odchyleniem standardowym czasu 

oczekiwania na wypłatę pieniędzy. Dla 16 losowych osób, klientów tego banku, wariancja czasu 

wynosiła 26,8 min2. Zakładając, że czas oczekiwania ma rozkład normalny, utworzyć 99 % przedział 

ufności dla rzeczywistego odchylenia standardowego czasu oczekiwania na wypłatę pieniędzy.  

Odp.  [3,50;  9,35] 

 

Zad. 46. (Kukuła, 1998). Zbadano wydajność superwczesnej odmiany pomidorów na 100 poletkach 

doświadczalnych. W wyniku przeliczeń otrzymano przeciętną wydajność w tonach na hektar 25x   

oraz s2 = 6,25. Przyjmując, że rozkład plonu pomidora jest normalny, oszacować metodą 

przedziałową wartość oczekiwaną plonu oraz rzeczywiste odchylenie standardowe przy 

współczynniku ufności 0,99.          Odp.    [24,356;  25,644],   [2,10;  3,03] 

 

 

Zad. 47. Obserwowano masę owoców brzoskwini odmiany Siewka Rakoniewicka. Otrzymano 

następujące wyniki (w g): 

77 78 83 80 84 86 83 88 89 82 82 

x 82,909 oraz s = 3,780 

a) wyznaczyć 90% przedział ufności dla rzeczywistej średniej masy owocu brzoskwini odmiany 

Siewka Rakoniewicka, 

b) wyznaczyć 90% przedział ufności dla rzeczywistej wariancji masy owocu brzoskwini, 

c) wyznaczyć 90% przedział ufności dla rzeczywistego odchylenia standardowego badanej cechy. 

Odp. a) [80,84; 84,97], b) [7,806; 36,269], c) [2,79; 6,02] 

 

Zad. 48. Wśród piwonii rabatowych liczono rośliny z co najmniej 25 kwiatami. Spośród 

wylosowanych 100 roślinach taką cechę miało 66. Zbudować 95% przedział ufności dla rzeczywistej 

frakcji piwonii, charakteryzujących się wieloma (co najmniej 25) kwiatami.  Odp. [0,567; 0,753] 

 

 

Zad. 49. Badano siłę kiełkowania grochu odmiany Piast. Wśród 300 nasion wzeszło 170. Zbudować 

90% przedział ufności dla rzeczywistej frakcji nasion grochu, które wzeszły.  Odp. [0,520; 0,614] 

 

Zad. 50. Przedsiębiorca ma możliwość wybudowania centrum ogrodniczego w pewnym małym 

mieście. Przed podjęciem decyzji przeprowadził ankietę wśród mieszkańców, pytając o chęć 

systematycznego korzystania z centrum. Spośród 200 losowo wybranych mieszkańców taką chęć 

wyraziło 96 osób. Zbudować 99% przedział ufności dla rzeczywistej frakcji mieszkańców, chcących 

kupować w nowym centrum.        Odp. [0,390; 0,571] 

 

Zad. 51. W czasie ostrej zimy w sadzie wymarzło wiele moreli. Z 250 drzew odmiany Somo 

pozostało 180. Zbudować 95% przedział ufności dla rzeczywistej frakcji ocalałych drzew moreli. 

Odp. [0,664; 0,776] 

 

Zad. 52. Badano frakcję przyjętych oczek przy okulizacji róż. Zaoczkowano 300 podkładek, z 

których przyjęło się 250. Zbudować 95% przedział ufności dla rzeczywistej frakcji przyjętych oczek.  

           Odp. [0,791; 0,876] 
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Zad. 53. Zakłada się, że temperatura w szklarni pewnego kombinatu ogrodniczego powinna wynosić 

200 C. W ciągu roku dokonano w niej wyrywkowo 25 pomiarów temperatury, na podstawie których 

stwierdzono, że średnia wynosiła 21,2 ºC, a odchylenie standardowe było równe 2,6 ºC. Na poziomie 

istotności = 0,05 zweryfikować hipotezę, że nie ma istotnej różnicy między średnią temperaturą a 

temperaturą zalecaną.  

Odp.  t0 = 2,31;    t0,05 ; 24  = 2,064;  odrzucamy H0 

 

Zad. 54. Badano plonowanie pewnego gatunku rośliny oleistej. Wysunięto przypuszczenie, że 

rzeczywisty średni plon tłuszczu tej rośliny w Polsce wynosi 4 q/ha. Przeprowadzono takie same 

doświadczenia w 27 miejscowościach wybranych losowo w Polsce w czasie jednego roku i na 

podstawie obserwacji uzyskano: 30,3x  q/ha oraz 22,0s2   (q/ha)2. Sprawdzić hipotezę, że 

rzeczywisty średni plon tłuszczu tej rośliny w Polsce w badanych warunkach klimatyczno - 

glebowych jest równy 4 q/ha przeciwko hipotezie, że różni się od tej wartości. Wnioskować na 

poziomie istotności = 0,05.  

Odp.   t0 =  7,75;   t0,05; 26 = 2,056;  odrzucamy H0 

 

Zad. 55. Dokonano n = 11 pomiarów zawartości cukru w % w burakach cukrowych i uzyskano 

wyniki:  średnia równa się 18,87273 %,  wariancja równa się 0,118182 (%)2. 

a) Wyznaczyć 99 % przedział ufności dla rzeczywistej średniej procentowej zawartości cukru.  

Odp. [18,54; 19,20] 

b) Na poziomie  = 0,05 sprawdzić hipotezę orzekającą, że rzeczywista średnia zawartość cukru w 

burakach jest większa od 18,7 %.  Odp. t0=1,67; 10;1,0t 1,812; nie odrzucamy H0  

c) Na poziomie  = 0,05 sprawdzić hipotezę orzekającą, że rzeczywista wariancja procentowej 

zawartości cukru w burakach nie różni się istotnie od 0,42 (%)2. 

Odp.  81,22  ;      ;483,20247,3;0K ; odrzucamy H0 

 

Zad. 56. Zbadano zawartość tłuszczu w mleku u n = 21 krów pewnej rasy i otrzymano dla tej próby 

średnią x  = 3,8 % oraz odchylenie s = 0,8 %. Na poziomie istotności 0,05 zweryfikować hipotezę, 

że przeciętna zawartość tłuszczu w mleku krów tej rasy jest: 

a) większa niż 3,4 %,     Odp. t0 = 2,29,     20;1,0t 1,725,  odrzucamy H0 

b) mniejsza niż 4 %.         Odp. t0 =  1,15,   20;1,0t 1,725,  nie odrzucamy H0 

 

Zad. 57. Dla celów dietetycznych konieczne jest ustalenie zawartości witaminy C w owocach 

agrestu. Czy można przyjąć, że przeciętna zawartość witaminy C w 100 g świeżych owoców jest 

równa 35 mg, jeśli na podstawie wyników badań 16 próbek 100-gramowych uzyskano wielkości: 

x  = 33,625, s2 = 15,11. Przyjąć = 0,05.  

Odp. t0 = 1,41;   15;05,0t 2,131    nie odrzucamy H0 

 

Zad. 58. Zgodnie z normami podanymi przez EuroPAP prawidłowa wielkość średnicy jabłek 

hodowanych w Unii Europejskiej wynosi 55 mm. Dla sprawdzenia, czy w pewnym sadzie normy te 

są spełnione, wylosowano próbę 30 jabłek i uzyskano dla nich średnią równą 50 mm, a odchylenie 

standardowe 3,5 mm. Czy różnica, pomiędzy normą a średnią z próby jest istotna? Wnioskować na 

poziomie istotności  = 0,02.  

Odp.   t0  = 7,82;  29;02,0t  2,462;   odrzucamy H0 

 

Zad. 59. Obserwowano zawartość witaminy C w owocach dzikiej róży. Pobrano 17 próbek miąższu 

owocowego i uzyskano (w miligramach na 100 g miąższu): x = 480 i s2 = 400. 
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a) Na poziomie  = 0,01 sprawdzić hipotezę orzekającą, że rzeczywista średnia zawartość witaminy 

C w owocach dzikiej róży jest mniejsza od 500 [j] 

Odp. t0 =  4,12;   16;02,0t 2,583;   odrzucamy H0  

b) Na poziomie  = 0,01 sprawdzić hipotezę orzekającą, że rzeczywista wariancja zawartości 

witaminy C w owocach dzikiej róży jest mniejsza od 550 [j]2. 

Odp. 2 11,64;  2
16;99,0 5,812; nie odrzucamy H0 

 

Zad. 60. W pewnym ogrodzie różanym stwierdzono, że na 150 przebadanych krzewów 24 krzewy są 

zaatakowane przez mszyce. Na poziomie istotności 0,01 zweryfikować hipotezę, że rzeczywista 

frakcja zaatakowanych krzewów róż jest większa od 0,1. 

Odp. U 0 = 2,45;  u0,02 = 2,326 

 

Zad. 61. Obserwowano występowanie mszyc na klonie zwyczajnym na terenie miasta Poznania na 

stanowiskach przyulicznych. Celem badań było poznanie składu procentowego gatunków mszyc. Na 

podstawie wylosowanych 500 zaatakowanych przez mszyce liści klonu okazało się, że gatunkiem 

dominującym na klonie jest Periphyllus aceris, bo występował on na 92 % zaatakowanych liści. 

Na poziomie istotności 0,05 zweryfikować hipotezę, że rzeczywista frakcja mszyc z gatunku 

Periphyllus aceris jest większa od 0,85.  

Odp. U 0 = 4,38;  u0,1 = 1,645 

 

Zad. 62. Przeprowadzano badania nad zwalczaniem larw wciornastka kalifornijskiego na liściach 

fasoli. Przy wstępnym badaniu okazało się, że na 200 przebadanych liści fasoli 90 jest 

zaatakowanych. Na poziomie istotności  = 0,01 zweryfikować hipotezę, że na badanym polu 40 % 

liści fasoli jest zaatakowanych wciornastkiem.   

Odp. U 0 = 1,44;  u0,01 = 2,576 

 

Zad. 63. Przeprowadzając badania nad występowaniem kwieciaka jabłkowca w sadach 

jabłoniowych wylosowano 2000 kwiatów, z czego 850 było zaschniętych lub miało sklejone płatki. 

Na poziomie istotności 0,01 zweryfikować hipotezę, że rzeczywista frakcja uszkodzonych kwiatów 

jabłoni w badanych sadach była mniejsza od 0,55.  

Odp. U 0 = 11,24;  u0,02 = 2,326 

 

Zad. 64. W kolekcji traw rabatowych przeprowadzano ocenę walorów dekoracyjnych traw. 

Obserwowano m.in. liczbę kwiatostanów w jednej kępie śmiałka darniowego. Okazało się, że na 150 

roślin 90 posiada co najmniej 20 kwiatostanów. Na poziomie istotności  = 0,05 zweryfikować 

hipotezę, że dużą (co najmniej 20) liczbę kwiatostanów posiada więcej niż 55 % traw z gatunku 

śmiałek darniowy. 

Odp. U 0 = 1,23;  u0,1 = 1,645 
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Zad. 65. Badano plon w kg dwóch odmian ogórków inspektowych: Warszawski i Kaliski. Uzyskano 

następujące charakterystyki:  

7nw  ,    wx = 22,9;   2
ws = 5,803;         7nk  ,   kx = 14,271,   2

k
s = 5,327. 

Zakładając, że cecha (plon) ma rozkład normalny oraz że wariancje populacji są jednorodne, 

sprawdzić przypuszczenie, że odmiana Warszawski daje wyższe przeciętne plony niż odmiana 

Kaliski. Przyjąć  poziom istotności  = 0,01.         

Odp.  0t = 6,84;   K = (2,681; ),   odrzucamy H0 

Zad. 66. Wysunięto przypuszczenie, że zużycie nawozów sztucznych w gospodarstwach 

indywidualnych woj. śląskiego jest wyższe niż w woj. zachodniopomorskim. Na podstawie 

zebranych danych uzyskano (kg/ha): śn 15, 25,46xś  , śs 5, zn 17, 75,42xz  , zs 5,2. 

Na poziomie istotności  = 0,05 zweryfikować wysuniętą hipotezę. 

Odp. 0t = 1,93, 30;1,0t  1,697  odrzucamy H0 

Zad. 67. W celu porównania tradycyjnego i nowego systemu nawożenia na plantacji agrestu 

wykonano doświadczenie. Następnie pobrano w sposób losowy 12 owoców agrestu nawożonego 

tradycyjnie i 14 owoców agrestu nawożonego według nowego systemu. Po zważeniu owoców 

odnotowano wyniki (w gramach) i obliczono charakterystyki z obu prób: 

tradycyjny system nawożenia:  1x = 5,  2
1s = 1,1145 

nowy system nawożenia:  2x = 5,5; 2
2s = 1,4246 . 

Zweryfikować hipotezę, że nowy system nawożenia daje bardziej dorodne owoce niż 

dotychczasowy. Zakładając normalność populacji, przy weryfikacji hipotez przyjąć poziom 

istotności równy  = 0,10. 

   Odp.   t0 = 1,12,   ;318,1t 24;2,0     nie odrzucamy H0 

Zad. 68. Określono długość (w cm) strąka fasoli odmiany Piękny Jaś u dwóch jej form: karłowej i 

tycznej. Uzyskano następujące wyniki: ze zmierzonych 19 losowo wybranych strąków u formy 

karłowej wyznaczono średnią długość 1x = 12,17 i 2
1s = 15,06, natomiast z wyników pomiarów 17 

losowo wybranych strąków u formy tycznej otrzymano średnią długość 2x = 14,70 i 2
2s = 14,23. Czy 

można uznać, że oczekiwane długości strąków u formy karłowej fasoli badanej odmiany są mniejsze 

niż oczekiwane długości u formy tycznej? Przyjąć poziom istotności = 0,05. 

 Odp.   t0 = 1,98;   34;1,0t  30;1,0t 1,697;   odrzucamy   H0 

Zad. 69. W doświadczeniu z czterolistną strelicją badano świeżą masę korzeni z wazonu. Przy 

dawce 100 g N otrzymano z 15 wazonów 1x = 1,28 kg i 2
1s = 0,55, a z 11 wazonów, przy dawce 

200 g N:  2x = 0,95 kg i 2
2s = 0,32. Czy można stwierdzić istotną różnicę między przeciętnymi 

masami korzeni czterolistnej strelicji pod wpływem różnych dawek azotu? Wnioskować na poziomie 

istotności  = 0,02. 

Odp. t0 = 1,23;   24;02,0t  = 2,492    nie ma podstaw do odrzucenia H0 

Zad. 70. Celem doświadczenia było porównywanie długość pędów dwóch odmian goździków w 

pierwszym roku doświadczenia. Uzyskano wyniki (w cm): 

Odmiana Miss:  1n 11, 1x = 51,87, 2
1s = 3,61 

Odmiana Diana: 2n 9,  2x = 47,03, 2
2s = 2,89. 

Przyjmując normalność rozkładu badanej cechy i jednorodność wariancji populacji, zweryfikować 

hipotezę, że średnia długość pędów odmiany Miss jest większa niż odmiany Diana ( = 0,05). 

Odp.   t0 = 5,94;     18;1,0t 1,734;   odrzucamy   H0 
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Zad. 71. W celu oceny dynamiki przyrostu wysokości trawy rabatowej śmiałek darniowy, dokonano 

pomiaru wysokości roślin 15 maja oraz 15 lipca. Dla 8 roślin uzyskano obserwacje (w cm): 

Nr rośliny 1 2 3 4 5 6 7 8 

maj 14,4 14,5 15,2 14,0 13,8 14,5 14,2 14,3 

lipiec 22,4 20,4 22,0 21,3 21,7 22,8 21,5 21,3 

Czy na poziomie istotności  = 0,05 można uznać, że przeciętny przyrost trawy śmiałek darniowy 

jest większy od 6 cm?                

Odp. d =7,3125;  s=0,7699;  t0 = 4,82;  t0,1; 7 = 1,895 

Zad. 72. W celu zbadania skuteczności pewnego preparatu przeciwko mączniakowi rzekomemu na 

liściach winorośli, obserwowano stopień porażenia blaszek liściowych (oceniany w pewnej skali). 

Na poziomie istotności  = 0,05 zweryfikować hipotezę, że zastosowanie preparatu powstrzymało 

rozwój porażenia, czyli, że rzeczywiste średnie stopnie porażenia liści w obu terminach nie różnią się 

istotnie. 

Nr liścia 1 2 3 4 5 6 7 

przed opryskiem 1,5 1,8 2,1 2,3 2,4 1,9 2,1 

dwa miesiące po pierwszym oprysku 1,7 1,9 2,2 2,4 2,4 2,0 2,3 

Odp. d =0,1143;  s=0,069;  t0 = 4,38;  t0,05; 6 = 2,447 

 

Zad. 73. Przeprowadzano badania nad występowaniem pluskwiaka zmienika lucernowca na łubinie 

białym odmiany Bardo. Obserwacjami były średnie liczby osobników na 100 uderzeń czerpaka. 

Obserwacje przeprowadzano na tej samej plantacji w dwóch terminach. Na poziomie istotności 

 = 0,01 zweryfikować hipotezę, że średnia liczba zmienika lucernowca w obu terminach nie różni 

się istotnie. 

Nr pola 1 2 3 4 5 6 7 

Termin 1 33,3 30,5 29,4 30,7 35,9 30,0 35,0 

Termin 2 35,2 30,0 22,8 27,8 32,6 29,7 27,4 

Odp. d =2,7571;  s=3,4486,  t0 = 2,12;  t0,01; 6 = 3,707 

 

Zad. 74. Badano odporność odmian rzepaku ozimego na zgniliznę twardzikową. W tym celu 

oceniano porażenie płatków rzepaku grzybem Sclerotinia. Wśród 200 roślin odmiany Castille 

porażonych było 22, a spośród 150 roślin odmiany Osprey porażonych było 40. Czy rzeczywiste 

frakcje porażonych grzybem Sclerotinia roślin rzepaku obu odmian są takie same? Przyjąć  = 0,05.  

Odp. U0 = 3,8;  u0,05 = 1,96; H0 odrzucamy 

Zad. 75. W centrali nasiennej badano siłę kiełkowania nasion stokrotki z dwóch partii zebranych w 

dwóch kolejnych latach poprzedzających nowy sezon wegetacyjny. Z wysianych 150 nasion 

zebranych w roku 2013 wykiełkowało 132, natomiast z wysianych 120 zebranych w roku 2014 

wykiełkowało 102. Czy można stwierdzić, że siła kiełkowania obu partii nasion stokrotki jest taka 

sama? Przyjąć  = 0,05. 

Odp. U0 = 0,72;  u0,05 = 1,96; nie ma podstaw do odrzucenia H0 

Zad. 76. Przedsiębiorca ma możliwość wybudowania dużego centrum ogrodniczego na jednym z 

dwóch osiedli mieszkaniowych A lub B. Przed podjęciem decyzji przeprowadził ankietę wśród 

mieszkańców, pytając o chęć systematycznego korzystania z centrum (co najmniej raz w tygodniu). 

Z osiedla A spośród 200 losowo wybranych mieszkańców taką chęć wyraziło 96 osób, z osiedla B 57 

osób spośród 150. Czy osiedle A jest bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorcy pod względem 

rzeczywistych frakcji osób chcących korzystać z centrum? Zbudować odpowiednią hipotezę i 

wnioskować na poziomie istotności  = 0,1.  

Odp. U0 = 1,87;  u0,2 = 1,282; H0 odrzucamy 

Zad. 77. W czasie ostrej zimy w sadzie wymarzło wiele czereśni różnych odmian. Z 145 drzew 

odmiany Wczesna Riversa pozostało 18, natomiast z 141 drzew odmiany Wolskiej  30. Na poziomie 

istotności 0,05, zweryfikować hipotezę, że odmiana Wczesna Riversa jest mniej odporna na mrozy 

niż odmiana Wolska.        Odp. U0 = 1,997;  u0,1 = 1,645; H0 odrzucamy 
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Zad. 78. W doświadczeniu z sześcioma odmianami truskawek (Kama, Heros, Darselect, Astra, 

Filon, Vikat) określono, między innymi, masę 100 owoców(w kg). Aby sprawdzić, czy przeciętne 

masy stu owoców tych odmian różnią się istotnie wykonano analizę wariancji i uzyskano: 

Tabela analizy wariancji 

Źródła 

zmienności 

Stopnie 

swobody 

Sumy 

kwadratów 

Średnie 

kwadraty 
Fobl 

Wartość 

krytyczna 

Obiekty (odmiany)  2,602    

Błąd 16   

Ogółem 21 3,079 --- 

 

a) Uzupełnić obliczenia w tabeli analizy wariancji. 

b) Sformułować odpowiednią hipotezę ogólną i zweryfikować ją na poziomie istotności  = 0,05. 

Odp. F0 = 17,47 

 

Zad. 79. Porównywano długości kłosów czterech odmian D, E, J i N pewnej trawy rabatowej. 

Uzyskano następujące obserwacje (w cm): 

 

D 26,6 23,7 18,8 23,4 20,6 26,0 27,9 25,6  

E 24,2 14,2 19,2 18,1 21,2 19,0 16,8 15,0 14,6 

J 18,5 23,6 21,9 20,0 23,5 17,0 18,0   

N 13,7 16,8 18,6 23,0 16,3 15,2 14,1 16,9 13,7 

 
i j

ijx 645,7;     
i j

2

ijx 13176,55 

Zweryfikować na poziomie istotności  = 0,05 hipotezę, że przeciętne długości kłosów tych odmian 

są jednakowe. 

Odp.  F0 = 9,87 > F0,05; 3, 29  F0,05; 3, 24  = 3,009 

 

Zad. 80. W doświadczeniu porównywano odmiany truskawek pod względem porażenia owoców 

przez szarą pleśń (w % plonu ogólnego).  Otrzymano obserwacje: 

 Odmiany 

 Kama Elsanta Senga Luna Filon Vikat Marilin 

 5,4 2,8 5,3 3,2 6,2 4,6 0,5 

 5,9 1,9 4,2 1,8 4,4 6,8 1,8 

 5,1 2,3 5 1,9 4,7 4,8 1,3 

 4,5 2 4,3       0,5 

 4,9 2,5         1,4 

 4,2             

sumy obiektowe 30 11,5 18,8 6,9 15,3 16,2 5,5 

(sumy obiektowe)2 900 132,25 353,44 47,61 234,09 262,44 30,25 

 
i j

ijx 104,2,        
i j

2

ijx 462,9    

Zakładając, że procentowe porażenia plonu truskawek przez szarą pleśń dla każdej odmiany mają 

rozkłady normalne o tej samej wariancji zweryfikować hipotezę, że rzeczywiste średnie procentowe 

porażenia truskawek badanych odmian szarą pleśnią są jednakowe ( = 0,05).  

Odp.  F0 =  26,77,  F0,05; 6 ;22 = 2,549 

 

Zad. 81. Badając w doświadczeniu wazonowym wpływ nawożenia mineralnego na plon olejku w 

zielu cząbru ogrodowego, uzyskano dla trzech kombinacji nawozowych i kontroli obserwacje 

(w ml/wazon): 
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K N1 N2 N3 

0,29 0,36 0,56 0,46 

0,39 0,29 0,69 0,29 

0,31 0,49 0,62 0,39 

0,21 0,33 0,51 0,33 

0,20 0,37 0,50 0,26 

0,29 0,39 0,48 0,26 

 

Sformułować hipotezę ogólną i zweryfikować ją testem F na poziomie istotności 0,05. 

Odp.  F0 = 15,79 > F0,05; 3; 20 = 3,10 

 

Zad. 82. Uzupełnij podaną niżej tabelę analizy wariancji i odpowiedz na następujące pytania: 

 

Tabela analizy wariancji 

Źródła 

zmienności 

Stopnie 

 swobody 

Sumy 

kwadratów 

Średnie 

kwadraty 
Fobl 

Obiekty  

Błąd 

2  

2150 

200  

Całkowita 17 2550   

 

• Ile obiektów występuje w doświadczeniu? Ile obserwacji uzyskano? 

• Sformułuj odpowiednią hipotezę ogólną. 

• Czy różnice między obiektami pod względem badanej cechy są istotne? Przyjąć,  = 0,01.  

• Czy należy przeprowadzić porównania szczegółowe między obiektami ? 

 

Zad. 83. Badano podatność sześciu odmian winorośli na mączniaka rzekomego wyrażoną procentem 

porażonych liści. Uzyskano następujące obserwacje: 

 

 Marechal 

Foch 

Leon 

Millot 

Chrupka 

Czerwona 

Narancsizu Skarb 

Polonii 

Boglarka 

 6,2 66,3 12,3 38,7 31,3 66,7 

 6,7 56,4 11,6 40,2 34,5 70,2 

 7,8 59,2 13,4 37,6 32,8 59,1 

(Sumy 

obiektowe)2 
428,49 33087,61 1391,29 13572,25 9721,96 38416 

 
i j

ijx 651,        
i j

2

ijx 32333,88  

Na poziomie istotności = 0,05 sprawdzić hipotezę orzekającą, że rzeczywiste średnie porażenia 

liści winorośli badanych odmian nie różnią się istotnie.  

Odp.  F0 = 162,38 > F0,05; 5; 12 = 3,11 

 

Zad. 84. Celem doświadczenia było zbadanie wpływu odmian alstremerii na liczbę kwiatostanów. 

Średnie liczby kwiatostanów z jednej rośliny przedstawia tabela: 

 

Appelbloesem 13,4 14,2 14,0 12,2 

Mona Lisa 12,5 11,5 11,7  

Yellow King 6,6 5,9 7,5 7,0 

 

Wiedząc, że   SSC = 101,21, sprawdzić na poziomie istotności = 0,05 hipotezę orzekającą, że 

rzeczywiste średnie liczby kwiatostanów alstremerii badanych odmian są jednakowe. 

Odp.  F0 = 88,85 


