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Beschrijvend statistiek

1. In een school werd het intelligentiequotiënt gemeten van de leerlingen van het
zesde jaar (zie tabel). De getallen werden afgerond tot op de eenheid. De
berekeningen mogen met EXCEL uitgevoerd worden, die dan samen met de
nodige grafieken uitgeprint worden. Neem een apart examenblad om de vragen
te beantwoorden. Gevraagd:

(a) Wat is hier de aard van de statistische data;

(b) Is de data continu of discreet en waarom?

(c) Hoeveel waarnemingsgetallen zijn er?

(d) Bereken alle parameters;

(e) Stel de frequentietabel op met de absolute, relatieve frequenties en cu-
mulatieve frequenties;

(f) Maak een histogram, een ogief en een boxplot.

(g) Interpretatie van de verzamelde gegevens

i. Wat is het gemiddelde intelligentiequoti ënt van deze leerlingen?

ii. Wat is de betekenis van het feit dat het gemiddelde groter is dan de
mediaan?

iii. Hoeveel procent van de leerlingen heeft een intelligentiequoti ënt klei-
ner dan 80 en hoeveel groter dan 100?

iv. Hoeveel procent van de leerlingen heeft een intelligentiequoti ënt tus-
sen 95 en 105?

v. Welk intelligentiequotint moet een leerling hebben om tot de top van
10% meest intelligente leerlingen te behoren?

vi. Welk intelligentiequoti ënt moet een leerling hebben om te behoren
tot de middenmoot waartoe de helft van de leerlingen behoren? Tus-
sen welke twee waarden rond het gemiddelde zou normaal ongeveer
68% van de waarnemingsgegeven liggen? Controleer dat hier op het
ogief. (2001)

72 143 66 102 106 74 111 52 102 111 111
83 113 89 72 44 84 95 94 120 127 61
98 94 78 105 88 125 101 91 86 102 83
98 94 95 87 99 107 114 80 86 99 91
55 80 101 114 98 61 131 105 94 100 94
78 68 87 109 98 94 86 86 70 100 94
77 115 96 80 99 100 84 99 103 111 95
106 98 102

2. In de jaren 50 wou men statistieken opmaken betreffende het aantal kinderen
in normale volgroeide gezinnen. Willekeurig worden 100 gezinnen uitgekozen
(zie tabel) . (2002)
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(a) Wat is hier de aard van de statistische variabele;

(b) Is de data continu of discreet en waarom?

(c) Bepaal met EXCEL het minimum, het maximum, het rekenkundig ge-
middelde, de standaardafwijking, de modus en de kwartielen van de ruwe
gegevens. Leg de betekenis uit aan de hand van deze waarnemingsgege-
vens;

(d) Maak de gepaste grafische voorstelling van de relatieve frequenties van
de waarnemingsgegevens;

(e) Hoeveel procent van de gezinnen heeft minder kinderen dan het gemid-
delde.

1 3 3 1 2 4 5 0 6 2 2
0 1 3 4 5 2 3 7 8 5 3
2 2 7 6 0 8 4 3 3 4 5
3 1 7 2 3 10 4 7 1 2 9
3 2 0 4 5 6 3 2 4 3 2
0 5 6 4 7 4 3 4 2 3 1
7 3 5 2 0 4 1 5 4 3 1
6 2 8 2 9 3 1 6 4 4 2
5 3 6 2 4 5 2 3 4 3 1
6

3. In een kraamkliniek werden bij 1690 baby’s de lengte genoteerd en de waar-
nemingsgetallen gegroepeerd in klassen van 2 cm.

fi
]39, 41] 9
]41, 43] 11
]43, 45] 37
]45, 47] 114
]47, 49] 380
]49, 51] 721
]51, 53] 335
]53, 55] 68
]55, 57] 14
]57, 59] 1

Gevraagd:

(a) Bereken met EXCEL het rekenkundig gemiddelde en de standaardafwij-
king van deze stochastische veranderlijke Xi

(b) Bepaal de modus;

(c) Teken de gepaste grafische voorstelling van de relatieve frequenties.
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(d) Hoe kan je hier de kwartielen bepalen. Maak een boxplot. (2002)

Betrouwbaarheidsintervallen

1. Men schat dat ongeveer 70% van de Vlaamse gezinnen beschikt over een DVD-
speler. Welke gsteekproefgrootte moeten men nemen om de werkelijke propor-
tie met een waarschijnlijkheid van 99% te kennen met een foutenmarge kleiner
dan 1%? (n > 54)

2. De tijd, nodig om één bepaalde handeling uit te voeren, is normaal verdeeld
met een standaardafwijking van 36,36 sec.

Als je weet dat op basis van een steekproef met steekproefgrootte 400, de
gemiddelde tijd zich bevindt in het interval [478sec; 484sec], wat was dan het
betrouwbaarheidsniveau?

3. Van 400 lukraak gekozen kiezers verklaren er 216 te zullen stemmen op kandi-
daat Y. Bereken voor het ganse kiesdistrict het 95%-betrouwbaarheidsinterval
voor de proportie kiezers van deze kandidaat.

4. Het verbruik van je wagen is normaal verdeeld met een variantie van 0.5 l2. Een
meting bestaat erin 1000 km te rijden en het verbruik op die 100 km te noteren.
Je wil een 99% betrouwbaarheidsniinterval met een lengte die hoogstens 1.2 l
bedraagt. Hoeveel metingen moet je hiervoor uitvoeren?

5. Een statistiekbureau vroeg via een steekproef aan 1785 volwassen Amerikanen:
Hebt u in de afgelopen 7 dagen een kerk bezocht? Van de ondervraagden ant-
woordden 750 met ja. Op basis van die gegevens kunnen we het 99% betrouw-
baarheidinterval berekenen voor de fractie van alle volwassen Amerikanen die
in de week voorafgaande aan de peiling een kerk bezochten.

(a) Bereken dit 99% betrouwbaarheidsinterval [a, b]. Duid hieronder aan als
de redenering die gemaakt wordt juist is of fout en argumenteer.

(b) Het 95% betrouwbaarheidsinterval voor de fractie van alle volwassen
Amerikanen die in de week voorafgaande aan de peiling een kerk be-
zochten is breder dan het 99%-betrouwbaarheidsinterval.

(c) a en b zijn de kleinste en de grootste mogelijke waarden voor de fractie
van alle volwassenen die in de week voorafgaande aan de peiling een kerk
bezochten.

(d) Op basis van het 99%-betrouwbaarheidsinterval kunnen we redelijker-
wijze aannemen dat minder dan de helft van de volwassen Amerikanen
een kerk in de week voorafgaande aan de peiling bezochten.

(e) Op basis van het 99%-betrouwbaarheidsinterval kunnen we redelijker-
wijze aannemen dat de fractie van de volwassen Amerikanen die een kerk
in de week voorafgaande aan de peiling bezochten tussen a en b ligt.
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(f) Indien de steekproefgrootte wordt vermeerderd krijg je een groter be-
trouwbaarheidsinterval.

Toetsen van hypothese - Eén proportie

1. Een farmaceutisch bedrijf beweert een geneesmiddel geproduceerd te hebben
hetwelk in 24 uren de influenza geneest in 90% van de gevallen. Men beproeft
het geneesmiddel bij 200 zieken waarvan er 160 genezen binnen de gestelde tijd.
Ga na of de bewering van de firma gerechtvaardigd is op significantieniveau
0, 01 en 0, 05? (1999)

2. Iemand beweert dat 90% van de mensen niet in staat is het verschil te proeven
tussen twee soorten limonade. De fabrikanten vinden dat overdreven en doen
een test.

(a) Bij 500 lukraak gekozen personen waren er 72 die het verschil proefden.
Is de bewering overdreven?

(b) Wat is de conclusie voor een kleine steekproef? Wat besluit je als er bij
10 lukraak gekozen personen er 2 zijn die het verschil proeven? Verklaar
waarom we verschillende resultaten krijgen in a) als in b), niettegen-
staande in b) in verhouding meer mensen zijn die het verschil proeven
dan in a).

(c) Wat is het verband tussen de standaardafwijking in a) en de standaard-
afwijking in b)? (2000)

3. In een bevolkingsgroep zijn er 5% mensen die een bril dragen. In een andere
bevolkingsgroep dragen 6% mensen een bril. We doen een steekproef bij 55
mensen uit één van de twee bevolkingsgroepen. We constateren dat er 3 men-
sen een bril dragen. Kunnen we op significantieniveau van 0,05 aanvaarden
dat we in de eerste bevolkingsgroep onze steekproef gehouden hebben. Wat is
het kritische punt? Geef hier de nulhypothese en de alternatieve hypothese.
Wat is de kans op een type I fout. Wat is de kans op een type II fout en wat
is de power van de test? (2004)

4. Een farmaceutisch bedrijf beweert een geneesmiddel geproduceerd te hebben
hetwelk in 24 uren de influenza geneest in 90% van de gevallen. Men beproeft
het geneesmiddel bij 200 zieken waarvan er 171 genezen binnen de gestelde tijd.
Ga na of de bewering van de firma gerechtvaardigd is op significantieniveau
0,01 en 0,05 (eenzijdige toets)? (2002)

5. Delphine beweert dat de kans dat een opgeworpen punaise met de punt omhoog
ligt na het vallen 50% is. Dit is de nulhypothese. Morgane beweert dat het
35% is. Ze zullen hun hypothese testen door de punaise 120 keer op te werpen.

(a) Hoeveel keer moet de punaise met de punt omhoog liggen bij het vallen
opdat de nulhypothese niet verworpen zou worden op significantieniveau
van 5%. (vanaf 51)



5

(b) Bepaal op significantieniveau van 5% de kans op een type II fout.(0.0533)

(c) Bereken op significantieniveau van 5% de power van de tetst.(0.9467)

(d) Bij welke significantieniveau’s kan men testen opdat is de kans op een
type II fout kleiner zou zijn dan 10%. (groter dan 0.02739) (2005)

6. Simon steekt 7 balletjes in een vaas. Hij gaat nu bij Jolien en laat haar raden
uit twee mogelijkheden: ofwel zitten er 2 blauwe en 5 gele balletjes in de vaas
(H0) ofwel zitten er 5 blauwe en twee gele balletjes in de vaas (H1). Jolien
mag eerst zonder terugleggen twee balletjes uit de vaas halen. Hij besluit voor
de hypothese H0 te kiezen van zodra er een geel balletjes bijzit.

(a) Bereken de kans op een type I fout;

(b) Bereken de kans op een type II fout;

(c) Bereken de Power van de test.

Toetesen van Hypothesen - Twee proporties

1. Een bioloog wil nagaan of ratten die weinig eten langer leven dan ratten die
normaal eten. Twaalf ratten krijgen een sober dieet en daarvan zijn er acht
die langer leven dan normaal. Tien ratten eten normaal en daarvan is er één
rat die langer leeft.

(a) Is het volgen van een dieet de moeite waard om langer te leven op signi-
ficantieniveau 0.05 (voor de ratten)?

(b) Wat is van de twaalf ratten het minimum aantal dat langer moet leven
opdat de hypothese ?een sober dieet verlengt het leven? op significantie-
niveau 0.05 zou stand houden?

(c) Beantwoord dezelfde vragen a. en b. als we in de steekproef alle gegevens
met 10 vermenigvuldigen. (1998) (2001) (2003)

2. Voor een bepaalde ziekte wordt een nieuwe therapie uitgetest t.o.v. de oude
therapie. Daartoe werden 30 patiënten lukraak toegewezen aan één van beide
behandelingen. Na verloop van vier weken telt men hoeveel patiënten volledig
genezen zijn. Van de 16 patiënten die de nieuwe therapie volgden, genazen er
12 en van de 14 overige genazen er 6. Is de nieuwe therapie significant beter
dan de oude? Maak hierbij een viervelden tabel en geef de formule voor de
hypergeometrische verdeling. Wat is hier het gemiddeld aantal genezingen dat
men bij de nieuwe therapie (oude therapie) zeker kan verwachten als de nieuwe
therapie niet significant beter is dan het oude? (2000) (2004)

3. Om het effect van een nieuw griepvaccin te evalueren heeft men in een dorp aan
891 inwoners de kans gegeven gratis van het vaccin gebruik te maken. Sommige
mensen kwamen niet opdagen. De volgende lente heeft men volgende gegevens
opgenomen in een contingentietabel. Is er een reden om aan te nemen dat er
afhankelijkheid is tussen vaccinatie en het al of niet optreden van griep? (2005)
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griep geen griep
∑

niet ingeënt 24 289 313
ingeënt 13 565 578∑

37 891

4. Beschouw een klinische studie waarbij een behandeling met een medicament
vergeleken wordt met een placebo behandeling. Van de 12 patiënten in de me-
dicament groep zijn er 9 en van de 13 in de placebo groep zijn er 4 patiënten die
een verbetering van hun toestand verklaarden. Is dit een significant verschil?


