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Deze toets bestaat uit vijf opgaven. Separaatzrln de tabellen bijgevoegd. Er mag een gewone
rekenmachine gebruikt worden (geen telefoon of GR). Motiveer le antwoorden duideliik.

Opgave I

Neem aan dat (xr,yt),...,(x+,ya) onderling onafhankelijke gepaarde waarnemingen van

stochasten X enY zijn, metX onaftrankelijk van Y, X -N(1tx,oi) enY -N(1ty,oj),voor
onbekende px, 01, py en ol.

^. Toets de hypothese Hs: l-tx - Fv - 0 tegen Hi Fx - ttv * O.

Voer de toets uit met behulp van de p-waarde (overschrijdingskans).en gebruik
onbetrouwbaarheidsdrempel a6 = 0.L0.

Vat voor de volgende onderdelen de twee g-egeven steekproeven op als onaÍhanketijke aselecte
steekproeven uit de genoemde normale verdelingen.

b. Toets, met onbetrouwbaarheidsdrempel do = 0.10, of de varianties aan elkaar gelijk zijn.

c. Toets Hoi ltx = pytegenHi Ltx l ltv,aangenomendatoj = o?.

Voer de toets uit met behulp van de p-waarde (overschrijdingskans) en gebruik

onbetrouwbaarheidsdrempel a6 = 0.10.

d. Toets met behulp van de rangsomtoets van V/ilcoxon of I stochastisch groter is dan X.
Formuleer de hypothesen, geef de toetsingsgrootheid, geef het kritieke gebied bij
onbetrouwbaarheidsdrempel as = 0.05, en bepaal of de nulhypothese verworpen wordt
of niet.

Opgave 2
Beschouw opnieuw de gegeven steekproeven en modelveronderstellingen als in vraag 1.

Bepaal een naar beneden begrensd 9O%-betrouwbaarheidsinterval voor ofi.

Opgave 3
De nationale voetbalelftallen van Nederland en België hebben in totaal 125 keer tegen elkaar
gespeeld. Daarvan won Nederland 55 keer, België 41 keer, en werd het29 keer gelijkspel.

a. Bepaal een benaderend tweezijdiggs%-betrouwbaarheidsinterval voor p: "de kans dat

Nederland wint van België". Bespreek al je aannames.

Als we ons beperken tot de wedstrijden van de afgelopen25 jaar, dan won Nederland 2keer,
België 3 keer, en werd er 4 keer gelijkgespeeld.

b. Bepaal een exact naar boven begrensd 90%-betrouwbaarheidsinterval voor p.



Bepaal de aannemelijl,Jreidsquotiënt-toets bij onbetrouwbaarheidsdrempel co = 0.05 en geef het
::aa:kritieke gebied indien n = 100.

t(voordeexponentieleverdelift geldÍ:f(/) -'lë4rc'(idöiÍ> 0)€rp= o=ï ' en ':

het aannemelijkheid§ouotiërit ii À =

Vraag 5
Zij Xb.. ,Xn aselecte stegkproef uit normale verdeling /V (tt,1).
Beschouw de hypothesen: H6 1t -- g

H;1t)0
We verwerpen 116 voor grote waarden van hèt §teekproèfg€middeldd, nièt eeÀ gegeven
onbetrouwbaarhe'idsdreàbel?o: ih' 10,0.51.
Zij p(X1,...,Xn) de rechteroverschrijdingskans (p-waarde), geschrevenals stochastische functie
van de data X1,...,Xn.
Laat'ziendatP(p(Xr,..,Xn) < qolHi = ao (dusonderdeaannamevandenulhypothese).
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