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Deze toets bestaat uit zes vragen. Er mag een gewone rekenmachine gebruikt worden (maar geen
telefoon). Motiveer ie antr.l oorden duidel i i k.

Er kunnen tnaximaal 15 punten behaald u'orden. Uw cijfer op toets 1 is gelijk aan 1 * ff. rvaarbij

x het door u behaalde aantal punten is. Het maxirnum aantal te behalen punten per (deel)vraag is
gegeven in de volgende tabel:

Je mag gebruik maken van onder meer de volgende feiten/formules:

Als X uniform'erdeeld is op [a, b]. met a 1 b da, is var(X) = to-rï" 
.

Als X een t-verdeling heeft meÍn € NI. n > 3 vrijheidsgraden, dan is Ë(X) = 6 .n

n-2

Als X Poisson verdeeld is met gemiddelde pr. dan is P(X - k) : #u-r.voor alie k :0. 1. ...

1. Z1i m € N, n € N en n> 2,enzrj Xr,...,Xneen aselecte steekproef uit een chikuadraat-
verdeling met. m vrijheidsgrad,en. Zij verder Ín = n-1ZT=rXi het steekproefgemiddelde en

52 = (n- 1)-'I.lr(X, - Xr)'de steekproefvariantie.

a. Wat is de variantie van het steekproefgerniddelde?
b. Wat is de verrvachting van de steekproefvariantie?

2. Zij X een stochastische variabele met de t-verdeling met n € N vrijheidsgraden.

Welke (bekende) verdeling heeft fi ?

3. Zlj n e NI en X1, ... ,X, een aselecte steekproef uit X. waar X de t-verdeling heeft met een
onbekend aantal vrijheidsgradenm e N. m > 3.
Schat m met de momentenmethode ("method of moments").

4. Zrj n e N en X1, ...,Xn een aselecte steekproef uit X, met X uniform (continu) verdeeld op

l0,el voor een onbekende e > 0.

Beschour.l,de schatters 61a) = a'max(Xr,...,Xr,) voor a € IR.

a. Bepaal voor elke a € R. de onzuiverheid ("bias") en variantie van 0(a).
b. Voor welke a € IR. is de verwachte kwadratische fout ("MSE") van 0(a) minimaal?

Vraag la tb 2 a
J 4a 4b 5a 5b 5c 5d 5e 6

Punten I 2 2 1 1 2



5. Zij n e N en X1, ...,Xr,metn e N, een aselecte steekproef uitX, metX Poissonverdeeld
met gemiddelde p e {0,1i. Beschouw de twee hypothesen Ho: l-t: 1 tegenover H; F = 0.
Beschouw de toets die Hs verwerpt als l[, Xt = 0 met onbetrouwbaarheidsdrempel
ao = 0'05'

a. Bereken de onbetrouwbaarheid van deze toets.
Voor welke waarden vafi n is de onbetrouwbaarheid lager dqn as?

b. Bereken het onderscheidend vermogen van deze toets.
c. Is deze toets zuiver? Motiveer uw antwoord.
d. Is deze toets consistent? Motiveer uw antwoord.
e. Neem aan dat n > 3.Is deze toets MP ("Most Powerful") voor

onbetrouwbaarheidsdrempel 0. 05 ? Motiveer uw antwoord.

6- Zij n e N en X1, ...,Xn een aselecte steekproef uit X, met X uniform (continu) verdeeld op
l0-',01 voor een onbekende e > l.
Bepaal de meest-aannemelijke schatter ("maximum likelihood estimator") van 0.


