
Toets Statistiek voor INF en BIT (Module 6 -201400256)  

Donderdag 29 januari 2015, 8.45-11.00 uur 

Deze toets bestaat uit 5 opgaven. Separaat zijn formuleblad en benodigde tabellen toegevoegd. 

Een gewone wetenschappelijke rekenmachine is toegestaan, een programmeerbare (GR) niet. 

 

 

1. Is de volgende bewering (in zijn algemeenheid) waar? Motiveer je antwoord kort en bondig. 

a. Als de mediaan kleiner is dan het steekproefgemiddelde is de verdeling scheef naar rechts. 

b. Met een QQ-plot bepalen we altijd of voor een bepaalde data set de normale verdeling passend is. 

c. Een zuivere schatter is beter dan een onzuivere schatter. 

d. De verwachte kwadratische fout van het steekproefgemiddelde, als schatter van het 

populatiegemiddelde, is 
𝜎2

𝑛
. 

e. Het onderscheidend vermogen is de kans op een juiste beslissing onder de nulhypothese. 

 

2. De populaire Britse TV-show Golden Balls kende een slotronde waarin de twee overgebleven 

deelnemers moesten kiezen tussen split en steal. Als beiden voor split hadden gekozen, werd de jackpot 

gedeeld. Maar als er één voor split had gekozen en de ander voor steal, dan ging de totale jackpot naar 

degene die steal had gekozen. Als beiden voor steal hadden gekozen, won niemand iets. In de volgende 

tabel zijn de keuzen van de deelnemers van 287 afleveringen van de show verzameld, uitgesplitst naar 

leeftijd van de deelnemer.  

 

 

 

 

 

a. Toets met een onbetrouwbaarheid van 1% de hypothese dat personen van 40 jaar en ouder bij 

deelname aan de show vaker voor split zullen kiezen dan personen onder de 40. 

b. Bepaal een 90%-betrouwbaarheidsinterval voor het verschil in fracties personen onder de 40 en van 

40 jaar en ouder die bij deelname aan het spel voor split zouden kiezen. 

 

3. Om na te gaan of een bepaalde training de reactiesnelheid van automobilisten positief beïnvloedt, is bij 

10 willekeurig gekozen automobilisten de reactiesnelheid in milliseconden gemeten vóór en na de 

training. In de volgende tabel staan de resultaten van het experiment.  

  

  

  

  

a. Toets de bewering dat de verwachte reactiesnelheid van een willekeurige automobilist door het 

volgen van het trainingsprogramma is toegenomen. Ga uit van normaliteit en een 

significantieniveau van 5% en voer de acht stappen van de toetsingsprocedure volledig uit. 

b. Indien er gerede twijfels zijn aan de normaliteitsaanname is het beter een parametervrije toets uit te 

voeren. Voer de toepasselijke toets uit en geef, weer met α = 5%, als antwoord alléén de volgende 

stappen:    2. de hypothesen,  

                 5. de waarde van de toetsingsgrootheid,  

                 6. De overschrijdingskans of het kritieke gebied en  

                 8. je conclusie in woorden. 

 

Leeftijdsgroep split steal totaal 

jonger dan 40 187 195 382 

40 of ouder 116 76 192 

totaal 303 271 574 

Automobilist  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vóór de training 175 252 252 280 256 190 276 371 270 178 

Na de training 168 253 247 286 235 185 261 375 261 166 



4. Verf voor markeringen op wegen is leverbaar in twee kleuren, wit en geel. De droogtijd van deze verf 

is van belang. Men vermoedt dat de witte verf sneller droogt dan de gele verf. Voor beide verfsoorten 

hebben we een aantal metingen van de droogtijd verkregen (alle metingen zijn verkregen onder zo 

gelijk mogelijke condities). De gemeten droogtijden, in minuten, zijn als volgt:  

 

Witte verf 119 132 123 122 116 110 121 107   𝑥1 = 118.8 en 𝑠1 = 7.85 

Gele verf 127 124 140 125 109  130 126 117 129 120 𝑥2 = 134.7 en 𝑠2 = 8.27 

 

Droogt de witte verf inderdaad sneller dan de gele?  

 

a. Bepaal een 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de variantie van de droogtijd van witte verf. 

b. Waarom kun je, zonder een toets uit te voeren, hier in redelijkheid gelijke varianties voor de 

droogtijd van beide verfkleuren veronderstellen?  

c. Voer een toets uit om de vraag of de witte verf sneller droogt te beantwoorden. Ga uit van normale 

verdelingen en gelijke varianties, kies 5% als onbetrouwbaarheid en volg het schema van acht 

stappen (formuleblad). 

 

Om na te gaan of de normaliteit bij c. terecht is aangenomen heeft men dit onderzocht: Voor de 8 witte 

verf metingen vond men onder meer een scheefheidscoëfficiënt 0.75, een kurtosis 4.3 en Shapiro 

Wilk’s 𝑾 = 𝟎. 𝟗𝟔𝟓.  

d. Bespreek de betekenis van deze gegevens ten aanzien van normaliteitsveronderstelling. 

e. Bij het gebruik van SPSS heeft men ook Wilcoxon’s rangsom van de droogtijden van de witte verf 

bepaald: 𝑾 = 𝟓𝟖. Bereken de overschrijdingskans bij deze waarde en geef aan voor welke van de 

waarden 1%, 5% en 10% van α geconcludeerd kan worden dat witte verf sneller droogt. 

 

5. Een fruitteler verkoopt zijn goudrenetten in 4 gewichtsklassen die vorig jaar zo zijn vastgesteld dat elke 

klasse even groot is (25% van de renettenoogst). Hij vraagt zich af of dat dit jaar ook weer het geval is. 

Of moet hij de gewichtsklassen (en de sorteermachines) aanpassen om ze even groot te maken?  

Om dit te onderzoeken neemt hij een steekproef van 200 vers geplukte appels. Deze waren als volgt 

verdeeld: 

 

Gewichtsklasse 1 2 3 4 

Aantal 55 40 59 46 

 

Toets met een onbetrouwbaarheid van 5% of er (nog steeds) sprake is van gelijke gewichtsklassen van 

goudrenetten. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Normering: toetscijfer = 𝟏 +
𝐚𝐚𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐞𝐧

𝟓𝟒
× 𝟗, afgerond op 1 decimaal 

1     2  3  4     5 Tot 

a b c d e a b a b a b c d e   

2 2 2 2 2 6 3 8 4 3 1 6 3 3 7 54 

 


