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Vraag t.Zijn E N, n ) 2 , en zij Xr, ...,Xn onderling onafhankelijk en uniform[O,0]
verdeeld,vooreenonbekende0 € R met0 ) 0.

a. (2 pt) Bepaal de maximum-likelihood schatter 0 van g, en laat zien dat 0 voldoet aan
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b. (  pt) Laat zien dat 6 een consistente schatter is.
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Vraag 2. Zii n € N, n ) 2, en zij Xr, ... , Xn onderling onafhankelijk en Poisson verdeeld,
met onbekende parameter.l.. zij N - )»?=rX,.

a. (a pt) Laat zien dat Íeen efficiënte schatter is van 2.

Vraag 3.Zijn E N,n ) 2,enzijXr,...,Xnonderlingonafhankelijken normaalverdeeld,
met onbekende verwachting 1u en onbekende varia nlie o2.
Zij verder m e N, m ) 2, en zijY1, ... , Y^ onderling onafhankelijk en Poisson verdeeld,
met onbekende verwachting 1> 0.
Zij a e (0,1).

a. (2 pt) Bepaal een (exact) (L - q) x L000/o betrouwbaarheidsinterval voor p.
b. (3 pt) Bepaaleen benaderend (L - q) x L00o/o betrouwbaarheidsintervalvoor 1t - 7.
c. (2 pt) Bepaal een (exacte) toets met significantieniveau a voor de nul- en alternatieve
hypothese

Hs: lt: L, Hr:1t 17.
b. (2 pt). Bepaal een (exacte)toets met significantieniveau d.voor de nul- eh alternatieve
hypothese

Hs: 02 = !, Hr: oz > l.
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Vraag 4. Z.l n C N, n ) 2, en zij X1, r...,, Xn onderl,ing onafhankelijk en,normaal verdeeld,
metonbekendeverwachtingpenvariantie1''zija€(0,t).]'.

a. (4 pt) Construeer een uniform meest krachtige toets van grootte a ("uniform most
powerfultest of slze a"l voor de nul- en alternatieve hypothese:

Hs: lt = 1,

Vraag5, Z$n G N, n à 2, en zij X1, ...,Xnonderliflg onafhankelijk en identiek,verdeeld,
met onbekende mediaan 1r e lR. Zij a e (0,1).

a. (2 pt) Construeer een (benaderende) toets met significantieniveau q voorde nul- en
a lternatieve hypothese :

Hs:P-L,
Hr:1t ) !.
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