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1. \'iljelvkokeessa on 250 koealuetta. Alueilla kasvatetaan vehndzi. N{uuttuja Satotavoite on mddritelty siten, ettzi se saa arvon 1, kun haluttu sadon rniidrd
on saavutettu kyseisellzi koe:llueella. Jos satotavoitetta ei ole saavutettu, niin
kvseinen muuttuja saa arvon nolla. N,{uuttuja Lzrnnoitus saa arvon 1,.jos kyseinen koealue on lannoitettu ja arvon 0 jos aluetta ei ole lannoitettu. Tulokset
on kirjattu alla olevaan taulukkoon.
Lannoitus

01

Satotavoite

115

60

Tarkastele testaamalla. vaikuttaako Lannoitus Satotavoitteeseen. Jos vaikuttaa, riiin selitI perustellen rniten. Kir.joita testattavat ]rvpoteesit nflkyviin.
Kiyttzi[ merkitsevyystasoa a : 0.05.

2. Erds suuri parrkki halusi tarkastella miten perehdyttdmisajan pituus vaikuttaa
aikaan. jossa tyontekijd saa tehti'[ vaimiiksi tietyn t1'Szppisen projektin. \,Iuuttuja koulutus kuvaa perehdytt5miseen k[yt.1,rn aikaa tunneissa ja mrruttuja projekti kuvaa t5rontekijzin projektin valmiiksi saamiseksi kziyttiim5:i aikaa
(tunneissa) . Anall,ysi suoritettiin k6l,ttden regressioanalyysia, jossa vasteena
on muuttuja projekti ja selitt[jtinii on muuttuja koulutus. Alla on ko. analyvsistzi saatu tuloste:

K55nnd

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(> lt | )
(Intercept) 27.46608 1.13830 24.129 3.33e-07 ***
koulutus
-0.44470 0.05617 -7.916 0.000216 *r*

Kirjoita nr,ikyviin niuodostetun rnallin yhtiilo (mallin systemaattinen osa). Tulkitse tulosteesta koulutuksen kerroin (31). Tulkitse tulosteesta rnuuttujaan
koulutus liittyvd testi ts. Onko kouiutus tiiastollisesti rnerkitsevil tekijii (kirjoita niikyviin m-v*os h5,poteesit).
Sovitetun rrallin selitysasteesi on saatu 0.9126.

\Iitii

tdmd tarkoittaa?

NIikd, on arviosi projektin valmiiksi saattamiseen tarvittavasta ajasta, jos tyontekijluin on perehdytetty- 22 tuntia?

J.

Astronomi arvelee, ettii erildn tiihden etd,is,vlus maasta olisi 16 valovuotta. Hin
kuitenkin suorittaa vielii joitakin etiisyysmittauksia. Kuudella mittauksella
hrin saa seuraavat tulokset (valovuosia):
15.1, 14.8, 14.0, 15.2. 14.7.14.5

\,'littausten populaatiovarianssi o2 on 0.2. Toisin sanoen mittaustuloksena on
lukeman, joka on muotoa "todellinen etziisyvs" i "satunnainen virhe". Tdmi
satunnainen virhe on norrnaalijakautunut odotusarvolla 0 ja varianssilla o2 :
0.2.

tr'luodosta ndiden mittausten perusteella. astronomin puolesta, 957c:n luottamusvdli t[hden ja maapallon vdlisen et5is1'1,den odotusarvolle. Selitri perustellcn voidaanko ajatella. ettri etdisyys on noin 16 valovuotta.
4,_

Tarkastellaan kuvitteellista tutkirlusta, johon osallistui 5 miestd. Tutkirnuksessa ndm[ miehet alkoivat tehd6 ampumahirhtoharjoittelua. Nliesten painoindeksi rnitattiin ennen harjoittelun alkzrmista ja 6:n kuukauden har.joittelun j61keen. \,'Iittaustulokset or,,at alla:

l2
6 kuukautta
0 kuukautta

4

21.61 22.64 21.35 24.44
26.2J 29.94 22.77 25.51

c

22.83
26.10

Testaa, kriyttien kurssiila esitettyl menetelmdd. r,aikuttaako vaikuttaako ampurnahiihtoharioittelu pzrinoindeksiin. Kirjoita nzikl.r.iin testaamasi hvpotee-

sit. Kdytri merkitsevyystasoa a

-

0.05.

