SADRŽAJ SKRIPTE
Skripta obuhvata ostatak lekcija, kao i detaljno objašnjene zadatke za pismeni ispit iz
Osnova statističke analize.
11. Hi kvadrat test (str.191-209)
15. Višestruka linearna regresija (str.290-312)
12. Analiza varijanse (str.210-228)
16. Indeksni brojevi (str.313-353)
13. Korelaciona analiza (str.229-255)
17. Trend komponenta (str.354-389)
14. Prosta linearna regresija (str.256-289)
18. Sezonska komponenta (str.390)
BITNA NAPOMENA! Lekcije 1-10 za pismeni ispit nalaze se u skripti za kolokvijum.
Ukoliko primetite određene greške u skripti, obavezno nam javite kako bismo ih
ispravili. Takođe, proverite da li već postoje određene ispravke preko našeg sajta:
skripteekof.com/statistika-skripte
Za pismeni ispit je neophodno da naučite sve lekcije 1-18! Prvih 10 lekcija možete
pronaći u skripti za kolokvijum (izdanje 2020/21).

SKRIPTE IZ OSNOVA STATISTIČKE ANALIZE 2021.
Kolokvijum
Skripta

Baze

Primeri

Pismeni ispit
Skripta

Baze

Rokovi

Usmeni ispit
Skripta za
teorijski ispit

KURSEVI IZ OSNOVA STATISTIČKE ANALIZE 2021.
Pomoću preko 200 video klipova, 20 sati video sadržaja i stotine dodatnih
zadataka za vežbanje spremite kolokvijum i ispit za najviše ocene!
Više informacija o sadržini i načinu prijave na skripteekof.com/statistika-kursevi

Svi naši proizvodi dostupni su isklјučivo u fotokopirnici Minerva!

Fotokopirnica Minerva
Gavrila Principa 44a, Beograd
kopirnicaminerva@gmail.com
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Лекција 11: Хи квадрат тест
ПРЕГЛЕД ЛЕКЦИЈЕ
Поред нормалне расподеле и Студентове 𝑡 расподеле које смо до сада
примењивали у задацима, у овој лекцији бавимо се новом расподелом – 𝜒 2
расподелом (хи квадрат расподелом). 𝜒 је грчко слово „хи“.
За предмет Основи статистичке анализе 𝜒 2 расподелу примењујемо у две
основне сврхе:
1) за спровођење теста прилагођености
2) за спровођење теста независности
1. ТЕСТ ПРИЛАГОЂЕНОСТИ
Када се примењује?
Тест прилагођености користимо када
испитујемо структуру неке појаве.

2. ТЕСТ НЕЗАВИСНОСТИ
Када се примењује?
Тест независности користимо када
испитујемо независност 2 варијабле.

Услови за примену овог теста:
1) 𝑘 > 2
2) 𝐸 ≥ 5
(ако други услов није испуњен,
извршити одређене корекције)

Услови за примену овог теста:
1) 𝑘 > 2 (више од 2 комбинације)
2) 𝐸 ≥ 5
(ако други услов није испуњен,
извршити одређене корекције)

Критична вредност за 𝝌𝟐 :
2
𝜒𝑘−1;𝛼

Критична вредност за 𝝌𝟐 :
2
𝜒(𝑅−1)(𝐾−1);𝛼

Реализована вредност статистике теста
за 𝝌𝟐 :

Реализована вредност статистике теста
за 𝝌𝟐 :

𝑘

(𝑂 − 𝐸)2
2
𝜒 =∑
𝐸
𝑖=1

𝑘

(𝑂 − 𝐸)2
𝜒 =∑
𝐸
2

𝑖=1

У наставку ћемо прећи неколико задатака, детаљно објашњавајући сваки корак и
фазу при тестирању хипотезе.
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Задатак 1
Менаџмент једне компаније жели да открије да ли је предузеће примило исти удео
наруџбеница за сваки од 5 радних дана. Изабран је узорак од 400 и расподела
њихових фреквенција по данима приказана је следећом табелом:
Дан у недељи
Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак
Број приспелих
92
71
65
83
89
наруџбеница
На нивоу значајности од 5% испитати да ли је тачна нулта хипотеза да је број
наруџбеница равномерно распоређен током недеље (да је сваког радног дана
приспео приближно исти број наруџбеница у односу на укупни број приспелих
наруџбеница).
Решење:
Пре свега, поставимо задатак користећи податке који су нам дати.
𝑛 = 400 (величина узорка је 400)
𝑘 = 5 (број радних дана је 5)
𝛼 = 0,05 (ниво значајности је 5%)
У задатку нам се тражи одговор на питање да ли је тачна нулта хипотеза да је број
наруџбеница равномерно распоређен током недеље. Тестирање хипотезе о овоме
спроводимо кроз следеће етапе:
Прва фаза: Формулисање нулте и алтернативне хипотезе
Нулта хипотеза представља тврдњу о параметру основног скупа коју сматрамо
истинитом док се не докаже супротно, и означавамо је са 𝐻0 , као и у претходним
лекцијама. У задатку нам је већ дато да је нулта хипотеза да је број наруџбеница
равномерно распоређен током недеље. Другим речима, исти % наруџбеница од
укупног броја наруџбеница ће приспести у понедељак (1), уторак (2), среду (3),
четвртак (4) и петак (5), тј. ове пропорције су исте. Укупан број наруџбеница чини
100%, што значи да свака пропорција треба да буде 20%, односно 0,2:
𝐻0 : 𝑝1 = 𝑝2 = 𝑝3 = 𝑝4 = 𝑝5 = 0,2
Алтернативна хипотеза је тврдња о параметру основног скупа која је истинита уколико
се докаже да је нулта хипотеза неистинита, и означавамо је са 𝐻1 . Нулта хипотеза неће
важити ако се било које две пропорције разликују, па тако постављамо и нашу
алтернативну хипотезу:
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𝐻1 : 𝑝𝑖 ≠ 𝑝𝑗 за 𝑖 ≠ 𝑗
Друга фаза: Избор расподеле
Потребно је да теоријски знамо када се користи хи квадрат тест прилагођености, а
када хи квадрат тест независности. У овом задатку тражи се од нас да тестирамо
структуру појаве – да ли су остварене фреквенције (број приспелих наруџбеница)
равномерно расподељене у пет радних дана. Стога, требало би да користимо хи
квадрат тест прилагођености. Услов за ово је да је 𝑘 > 2, што заиста важи:
𝑘=5>2
Сходно томе, користимо хи квадрат тест прилагођености. Да бисмо потврдили да
користимо вредност 𝑘 = 5, морамо да проверимо да ли постоји проблем малих
очекиваних фреквенција у овом задатку.
𝑂 је остварена фреквенција, а 𝐸 очекивана фреквенција. Остварене фреквенције су
оне фреквенције које су реализоване у узорку, тј. оне које имамо дате у задатку, а
очекиване фреквенције добијамо путем формуле. Формула за очекиване фреквенције
код хи квадрат теста прилагођености је:
𝐸 = 𝑛𝑝
где је 𝑛 величина узорка, а 𝑝 пропорција која се односи на сваки појединачни 𝑘.
Као што смо рекли, да не бисмо имали проблем малих очекиваних фреквенција,
неопходно је да важи 𝐸 ≥ 5. Проверимо ово за свако 𝑘:
Дан
Остварена
Очекивана фреквенција
(𝑘)
фреквенција
(𝐸)
(𝑂)
𝐸 = 𝑛𝑝1 = 400 ∙ 0,2 = 80 ≥ 5
Понедељак
92
Уторак
71
𝐸 = 𝑛𝑝2 = 400 ∙ 0,2 = 80 ≥ 5
Среда
65
𝐸 = 𝑛𝑝3 = 400 ∙ 0,2 = 80 ≥ 5
Четвртак
83
𝐸 = 𝑛𝑝4 = 400 ∙ 0,2 = 80 ≥ 5
Петак
89
𝐸 = 𝑛𝑝5 = 400 ∙ 0,2 = 80 ≥ 5
Укупно ( Σ )
400
Заиста, за свако 𝑘 важи да је очекивана фреквенција већа или једнака од 5 (𝐸 ≥ 5).
Сходно томе, закључујемо да не постоји проблем остварених фреквенција и заиста
користимо вредност 𝑘 = 5 у наставку задатка.
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Трећа фаза: Одређивање области одбацивања и неодбацивања нулте хипотезе
Логика и поступак су врло слични и код тестирања хипотеза из претходних лекција.
Међутим, морамо имати на уму да је хи квадрат тест увек ДЕСНОСТРАНИ тест.
2
Критична вредност за хи квадрат тест дата је са 𝜒𝑘−1;𝛼
. Када заменимо познате

вредности у ову формулу, добијамо да је критична вредност:
2
2
2
𝜒𝑘−1;𝛼
= 𝜒5−1;0,05
= 𝜒4;0,05
Гледамо таблицу VI са стр. С24 у додатку. Број степени слободе 𝑑𝑓 је 4, а вероватноћа
је 0,05. Читамо из таблица да је критична вредност 9,488. Графички:
0,95 = 1 − 𝛼
0,05 = 𝛼

𝟗, 𝟒𝟖𝟖

На испиту се тражи да означите области одбацивања и неодбацивања нулте хипотезе.
Код хи квадрат теста, с обзиром да је он увек деснострани тест, нулта хипотеза се
одбацује уколико добијемо реализовану вредност статистике теста која је већа од
критичне вредности (статистику теста која је „критичнија“ од критичне вредности):
област неодбацивања нулте
хипотезе

област одбацивања
нулте хипотезе

𝟗, 𝟒𝟖𝟖

Четврта фаза: Израчунавање реализоване вредности статистике теста
Имамо реализовану вредност статистике теста у нашем конкретном узорку, која је за
хи квадрат тест дата формулом:
𝑘

(𝑂 − 𝐸)2
𝜒 =∑
𝐸
2

𝑖=1
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Већ смо направили табелу за остварене и очекиване фреквенције. У формули за
реализовану вредност статистике теста потребно је да нађемо и разлике остварених и
очекиваних фреквенција, квадрирамо их, поделимо са очекиваном фреквенцијом и
саберемо све то. У те сврхе формирамо додатну колону у табели из фазе 2:
(𝑂 − 𝐸)2
Дан
Остварена
Очекивана
(k)
фреквенција
фреквенција
𝐸
(О)
(Е)
Понедељак
Уторак
Среда
Четвртак
Петак
Укупно ( Σ )

92
71
65
83
89
400

80
80
80
80
80
-

1,8
1,0125
2,8125
0,1125
1,0125
6,75

Реализована вредност статистике теста је:
𝑘

(𝑂 − 𝐸)2
𝜒 =∑
= 6,75
𝐸
2

𝑖=1

Пета фаза: Доношење одлуке о нултој хипотези
Потребно је само да уцртамо реализовану вредност статистике теста на график из
треће фазе и видећемо у којој области се налази:
област неодбацивања нулте
хипотезе

𝟔, 𝟕𝟓

област одбацивања
нулте хипотезе

9,488

Видимо да се 6,75 налази у области неодбацивања нулте хипотезе, тако да се нулта
хипотеза не одбацује.
Закључак: На нивоу значајности 5% нулта хипотеза се не одбацује, те не можемо
закључити да је број наруџбеница у току недеље неравномерно распоређен.
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Задатак 2
Предузеће за производњу акумулатора производи пет врста акумулатора чији је удео
у производњи 4 : 4 : 3 : 2 : 1. Анкетирањем одређеног броја продавница утврђена је
следећа тражња за акумулаторима по врстама:
врста
А1
А2
А3
А4
А5
акумулатора
тражња
16
15
11
8
6
(у комадима)
На нивоу значајности 10% испитати да ли је разлика производње и тражње по врстама
акумулатора значајна и да ли предузеће треба да мења производни програм.
Решење:
Пре свега, поставимо задатак користећи податке који су нам дати.
𝑛 = 56 (величина узорка је 56 – ово смо добили тако што смо сабрали тражњу)
𝑘 = 5 (број врста акумулатора је 5)
𝛼 = 0,10 (ниво значајности је 10%)
У задатку нам се тражи одговор на питање да ли постоји значајна разлика у структури
укупне производње и тражње по врстама акумулатора. Ако постоји, то ће нам указати
на потребу промене производног програма. Тестирање хипотезе о овоме спроводимо
кроз следеће етапе:
Прва фаза: Формулисање нулте и алтернативне хипотезе
Нулта хипотеза је да не постоји значајна разлика у структури укупне производње и
тражње:
𝐻0 : не постоји значајна разлика у структури укупне производње и тражње
Алтернативна хипотеза је тврдња о параметру основног скупа која је истинита уколико
се докаже да је нулта хипотеза неистинита, и означавамо је са 𝐻1 :
𝐻1 : постоји значајна разлика у структури укупне производње и тражње
Друга фаза: Избор расподеле
Потребно је да знамо теоријски када се користи хи квадрат тест прилагођености и тест
независности. У овом задатку тражи се од нас да тестирамо структуру појаве. Стога,
требало би да користимо хи квадрат тест прилагођености. Услов за ово је да је 𝑘 > 2,
што заиста важи:
𝑘=5>2
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Сходно томе, користимо хи квадрат тест прилагођености. Да бисмо потврдили да
користимо вредност 𝑘 = 5, морамо да проверимо да ли постоји проблем малих
очекиваних фреквенција у овом задатку.
𝑂 је остварена фреквенција, а 𝐸 очекивана фреквенција. Остварене фреквенције су
оне фреквенције које имамо у задатку, а очекиване фреквенције добијамо путем
следеће формуле (када радимо тест прилагођености):
𝐸 = 𝑛𝑝
Да не бисмо имали проблем малих очекиваних фреквенција, неопходно је да важи
𝐸 ≥ 5. Пре него што ово проверимо, одредимо пропорције - с обзиром да је речено
да је структура акумулатора у производњи 4 : 4 : 3 : 2 : 1, процентуално учешће сваке
врсте акумулатора добијамо на следећи начин:
акумулатор А1 = 4𝑎
акумулатор А2 = 4𝑎
акумулатор А3 = 3𝑎
акумулатор А4 = 2𝑎
акумулатор А5 = 1𝑎
укупно
= 14𝑎 = 100% = 1
1
⇒𝑎=
14
Када ово заменимо за сваки акумулатор појединачно, добијамо пропорције:
1
4
𝑝1 = акумулатор А1 = 4𝑎 = 4 ∙
=
14 14
1
4
𝑝2 = акумулатор А2 = 4𝑎 = 4 ∙
=
14 14
1
3
𝑝3 = акумулатор А3 = 3𝑎 = 3 ∙
=
14 14
1
2
𝑝4 = акумулатор А4 = 2𝑎 = 2 ∙
=
14 14
1
1
𝑝5 = акумулатор А5 = 1𝑎 = 1 ∙
=
14 14
Сада можемо да формирамо табелу као у претходном задатку:
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Врста
акумулатора
(𝑘)
А1

Остварена
фреквенција
(𝑂)
16

А2

15

А3

11

А4

8

А5

6

Укупно ( Σ )

56

Лекција 11: Хи квадрат тест

Очекивана фреквенција
(𝐸)
4
= 16 ≥ 5
14
4
𝐸 = 𝑛𝑝2 = 56 ∙
= 16 ≥ 5
14
3
𝐸 = 𝑛𝑝3 = 56 ∙
= 12 ≥ 5
14
2
𝐸 = 𝑛𝑝4 = 56 ∙
=8≥5
14
1
𝐸 = 𝑛𝑝5 = 56 ∙
=𝟒≤𝟓
14
𝐸 = 𝑛𝑝1 = 56 ∙

Приметимо да не важи за свако 𝑘 да је очекивана фреквенција већа или једнака од 5
(𝐸 ≥ 5). Сходно томе закључујемо да постоји проблем остварених фреквенција, те
морамо да направимо одређену корекцију пре него што наставимо.
Да би проблем очекиваних фреквенција био решен, спојимо податке за акумулатор А4
и А5. Пропорција акумулатора А4 и А5 у укупној производњи је 2/14 + 1/14 = 3/14, док
су остварене фреквенције 8+6=14. Практично, спајамо последња два реда табеле:



Врста
акумулатора
(𝑘)
А1

Остварена
фреквенција
(𝑂)
16

А2

15

А3

11

А4

8

А5

6


Укупно ( Σ )

© 2021 Скрипте Екоф. Сва права задржана.

Очекивана фреквенција
(𝐸)
4
= 16 ≥ 5
14
4
𝐸 = 𝑛𝑝2 = 56 ∙
= 16 ≥ 5
14
3
𝐸 = 𝑛𝑝3 = 56 ∙
= 12 ≥ 5
14
2
𝐸 = 𝑛𝑝4 = 56 ∙
=8≥5
14
1
𝐸 = 𝑛𝑝5 = 56 ∙
=4≤5
14
𝐸 = 𝑛𝑝1 = 56 ∙

56
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Врста
акумулатора
(𝑘)
А1

Остварена
фреквенција
(𝑂)
16

А2

15

А3

11

А4+А5

8+6=14

Укупно ( Σ )

56

Лекција 11: Хи квадрат тест

Очекивана фреквенција
(𝐸)
4
= 16 ≥ 5
14
4
𝐸 = 𝑛𝑝2 = 56 ∙
= 16 ≥ 5
14
3
𝐸 = 𝑛𝑝3 = 56 ∙
= 12 ≥ 5
14
1+2
𝐸 = 𝑛(𝑝4 + 𝑝5 ) = 56 ∙
= 12 ≥ 5
14
𝐸 = 𝑛𝑝1 = 56 ∙

Као што видимо, сада не постоји проблем малих очекиваних фреквенција, али више
немамо 𝑘 = 5, већ у наставку задаткa користимо 𝑘 = 4. Ово је и даље веће од 2, тако
да свакако можемо да користимо хи квадрат тест прилагођености.
Трећа фаза: Одређивање области одбацивања и неодбацивања нулте хипотезе
Логика и поступак су врло слични и код тестирања хипотеза из претходних лекција.
Међутим, морамо да имамо на уму да је хи квадрат тест увек ДЕСНОСТРАНИ тест.
Критична вредност за хи квадрат тест када користимо тест прилагођености дата је са
2
𝜒𝑘−1;𝛼
. Када заменимо познате вредности у ову формулу, добијамо да је критична
вредност (Напомена: Не заборавите да смо променили 𝑘 да буде 4, а не 5!):
2
2
2
𝜒𝑘−1;𝛼
= 𝜒𝟒−1;0,10
= 𝜒3;0,10
Гледамо таблицу VI са стр. С24 у додатку. Број степени слободе 𝑑𝑓 је 3, а вероватноћа
је 0,10. Читамо да је критична вредност 6,251. Графички:
0,90 = 1 − 𝛼
0,10 = 𝛼

𝟔, 𝟐𝟓𝟏

На испиту се тражи да означите области одбацивања и неодбацивања нулте хипотезе.
Код хи квадрат теста, с обзиром да је он увек деснострани тест, нулта хипотеза се
© 2021 Скрипте Екоф. Сва права задржана.
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одбацује уколико добијемо реализовану вредност статистике теста која је већа од
критичне вредности:
област неодбацивања
нулте хипотезе

област одбацивања
нулте хипотезе

𝟔, 𝟐𝟓𝟏

Четврта фаза: Израчунавање реализоване вредности статистике теста
Имамо реализовану вредност статистике теста у нашем конкретном узорку, која је
дата формулом (када користимо хи квадрат тест):
𝑘

(𝑂 − 𝐸)2
𝜒 =∑
𝐸
2

𝑖=1

Већ имамо остварене и очекиване фреквенције из фазе 2. У формули за реализовану
вредност статистике теста потребно је и да нађемо разлике остварених фреквенција и
очекиваних фреквенција, квадрирамо их, поделимо са очекиваном фреквенцијом и
саберемо све то. У те сврхе формирамо додатну колону у табели:
(𝑂 − 𝐸)2
Врста
Остварена
Очекивана
акумулатора
фреквенција
фреквенција
𝐸
(k)
(О)
(Е)
А1
А2
А3
А4+А5
Укупно ( Σ )

16
16
12
12
-

16
15
11
14
56

0
0,0625
0,0833
0,333
0,479

Реализована вредност статистике теста је:
𝑘

(𝑂 − 𝐸)2
𝜒 =∑
= 0,479
𝐸
2

𝑖=1

Пета фаза: Доношење одлуке о нултој хипотези
Потребно је само да уцртамо реализовану вредност статистике теста на график из
треће фазе и видећемо у којој области се налази:
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област неодбацивања
нулте хипотезе

област одбацивања
нулте хипотезе

6,251

𝟎, 𝟒𝟕𝟗

Видимо да се 0,479 налази у области неодбацивања нулте хипотезе, тако да се нулта
хипотеза не одбацује.
Закључак: На нивоу значајности 10% нулта хипотеза се не одбацује, те закључујемо да
у структури производње и тражње не постоји значајна разлика и да предузеће не
треба да мења свој производни програм.
Задатак 3
Социолог је изабрао прост случајан узорак од 401 особе, класификовао их према полу
и питао: „Да ли бисте се венчали за неког ко има 25.000 долара или више вредности
дугова?“. Резултати анкете приказани су у табели. На нивоу значајности 1% испитати
да ли су пол и одговор испитаника зависна обележја.
одговор

да

не

не знам

пол
мушко

125

59

21

женско

101

79

16

Напомена: Оваква табела назива се табела контингенције.
Решење:
Пре свега, поставимо задатак користећи податке који су нам дати.
𝑅 = 2 (број редова у табели контингенције је 2)
𝐾 = 3 (број колона у табели контингенције је 3)
𝛼 = 0,01 (ниво значајности је 1%)
У задатку нам се тражи одговор на питање да ли су пол и одговор испитаника зависна
обележја. Тестирање хипотезе о овоме спроводимо кроз следеће етапе:
© 2021 Скрипте Екоф. Сва права задржана.
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Прва фаза: Формулисање нулте и алтернативне хипотезе
Нулта хипотеза представља тврдњу о параметру основног скупа коју сматрамо
истинитом док се не докаже супротно, и означавамо је са 𝐻0 , као и у претходним
лекцијама. Нулта хипотеза је да су пол и одговор испитаника независна обележја.
𝐻0 : пол и одговор испитаника су независна обележја
Алтернативна хипотеза је тврдња о параметру основног скупа која је истинита уколико
се докаже да је нулта хипотеза неистинита, и означавамо је са 𝐻1 :
𝐻1 : пол и одговор испитаника су зависна обележја
Друга фаза: Избор расподеле
Потребно је да знамо теоријски када се користи тест прилагођености и тест
независности. У овом задатку тражи се од нас да тестирамо зависност обележја.
Стога, требало би да користимо тест независности, што је хи квадрат тест. Притом, не
смемо да имамо проблем малих очекиваних фреквенција, што значи да мора важити:
𝐸≥5
За разлику од теста прилагођености, код теста независности очекивану фреквенцију Е
рачунамо преко следеће формуле:
сума реда ∙ сума колоне
𝐸=
𝑛
Стога, додајмо у нашу табелу простор за рачунање ових сума и израчунајмо их:
одговор
да
не
не знам
Укупно ( Σ )
пол
мушко
125
59
21
205
женско

101

79

16

196

Укупно ( Σ )

226

138

37

401

Очекиване фреквенције су све фреквенције унутар табеле, не рачунајући збирне
редове и колоне:
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Критична вредност за F тест дата је са 𝐹𝑘−1;𝑛−𝑘;𝛼 . Када заменимо познате вредности у
ову формулу, добијамо да је критична вредност:
𝐹𝑘−1;𝑛−𝑘;𝛼 = 𝐹3−1;21−3;0,05 = 𝐹2;18;0,05
Гледамо таблицу VII са стр. С27 у додатку, јер је ово таблица за вероватноћу 0,05 (за
ниво значајности 2,5% гледали бисмо таблицу са стр.С26, за ниво значајности 10%
гледали бисмо таблицу са стр.С28, а за ниво значајности 1% гледали бисмо таблицу са
стр.С25). Број степени слободе бројиоца је 2, број степени слободе имениоца је 18.
Читамо из таблица да је критична вредност 3,55. Графички:
0,95 = 1 − 𝛼

0,05 = 𝛼

𝟑, 𝟓𝟓

На испиту се тражи да означите области одбацивања и неодбацивања нулте хипотезе.
Код F теста, с обзиром да је он увек деснострани тест, нулта хипотеза се одбацује
уколико добијемо реализовану вредност статистике теста која је већа од критичне
вредности (статистику теста која је „критичнија“ од критичне вредности):
област неодбацивања
нулте хипотезе

област одбацивања
нулте хипотезе

𝟑, 𝟓𝟓

Четврта фаза: Израчунавање реализоване вредности статистике теста
Имамо реализовану вредност статистике теста у нашем конкретном збирном узорку,
која је за анализу варијансе дата формулом:
𝑉𝐴
𝐹=
𝑉𝑅
где је 𝑉𝐴 факторска варијанса (још се назива: варијанса између узорака, средњи
квадрат између узорака), а 𝑉𝑅 резидуална варијанса (још се назива: варијанса унутар
узорака, средњи квадрат унутар узорака). Оне су дате следећим формулама:
© 2021 Скрипте Екоф. Сва права задржана.
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да

не

не знам

Укупно ( Σ )

пол
мушко

125

59

21

205

женско

101

79

16

196

Укупно ( Σ )

226

138

37

401

Комбинација
пол-одговор
мушко, да

Остварена
Очекивана фреквенција
фреквенција
(Е)
(О)
сума реда ∙ сума колоне 205 ∙ 226
125
𝐸=
=
= 115,536

мушко, не

59

мушко, не знам

21

женско, да

101

женско, не

79

женско, не знам

16

Укупно ( Σ )

401

𝑛
401
сума реда ∙ сума колоне 205 ∙ 138
𝐸=
=
= 70,549
𝑛
401
сума реда ∙ сума колоне 205 ∙ 37
𝐸=
=
= 18,915
𝑛
401
сума реда ∙ сума колоне 196 ∙ 226
𝐸=
=
= 110,464
𝑛
401
сума реда ∙ сума колоне 196 ∙ 138
𝐸=
=
= 67,451
𝑛
401
сума реда ∙ сума колоне 196 ∙ 37
𝐸=
=
= 18,085
𝑛
401
-

Заиста, за сваку комбинацију важи да је очекивана фреквенција већа или једнака од 5
(𝐸 ≥ 5). Сходно томе закључујемо да не постоји проблем остварених фреквенција.
Трећа фаза: Одређивање области одбацивања и неодбацивања нулте хипотезе
Логика и поступак су врло слични и код тестирања хипотеза из претходних лекција.
Међутим, морамо да имамо на уму да је хи квадрат тест увек ДЕСНОСТРАНИ тест.
2
Критична вредност за хи квадрат тест независности дата је са 𝜒(𝑹−𝟏)(𝑲−𝟏);𝛼
. Када

заменимо познате вредности у ову формулу, добијамо да је критична вредност:
2
2
2
𝜒(𝑅−1)(𝐾−1);𝛼
= 𝜒(2−1)(3−1);𝛼
= 𝜒2;0,01
Гледамо таблицу VI са стр. С24 у додатку. Број степени слободе 𝑑𝑓 је 2, а вероватноћа
је 0,01. Читамо да је критична вредност 9,210. Графички:
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0,01 = 𝛼

𝟗, 𝟐𝟏𝟎

На испиту се тражи да означите области одбацивања и неодбацивања нулте хипотезе.
Код хи квадрат теста, с обзиром да је он увек деснострани тест, нулта хипотеза се
одбацује уколико добијемо реализовану вредност статистике теста која је већа од
критичне вредности:
област неодбацивања
нулте хипотезе

област одбацивања
нулте хипотезе

𝟗, 𝟐𝟏𝟎

Четврта фаза: Израчунавање реализоване вредности статистике теста
Имамо реализовану вредност статистике теста у нашем конкретном узорку, која је
дата формулом:
𝑘

(𝑂 − 𝐸)2
𝜒 =∑
𝐸
2

𝑖=1

где имамо да је О остварена фреквенција, Е очекивана фреквенција, а 𝑘 број
комбинација.
Већ имамо остварене и очекиване фреквенције из фазе 2. У формули за реализовану
вредност статистике теста потребно је и да нађемо разлике остварених фреквенција и
очекиваних фреквенција, квадрирамо их, поделимо са очекиваном фреквенцијом и
саберемо све то. У те сврхе формирамо додатну колону:
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Комбинација
пол-одговор

Остварена
фреквенција
(О)

Очекивана
фреквенција
(Е)

(𝑂 − 𝐸)2
𝐸

мушко, да
мушко, не
мушко, не знам
женско, да
женско, не
женско, не знам
Укупно ( Σ )

125
59
21
101
79
16
401

115,536
70,549
18,915
110,464
67,451
18,085
-

0,775
1,891
0,230
0,811
1,977
0,240
5,924

Реализована вредност статистике теста је:
𝑘

(𝑂 − 𝐸)2
𝜒 =∑
= 5,924
𝐸
2

𝑖=1

Пета фаза: Доношење одлуке о нултој хипотези
Потребно је само да уцртамо реализовану вредност статистике теста на график из
треће фазе и видећемо у којој области се налази:
област неодбацивања
нулте хипотезе

5,924

област одбацивања
нулте хипотезе

9,210

Видимо да се 5,924 налази у области неодбацивања нулте хипотезе, тако да се нулта
хипотеза не одбацује.
Закључак: На нивоу значајности 1% нулта хипотеза се не одбацује, те не можемо
закључити да су пол испитаника и њихов одговор зависна обележја.
Задатак 4
Шест спортских центара у Београду имало је прошле године укупно 4.000 старих
чланова. Њихова расподела по центрима дата је у табели у другој колони. У простом
случајном узорку од 120 чланова у овој години добили смо расподелу по центрима
која је приказана у трећој колони.
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А
B
C
D
E
F
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број чланова
претходне године
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1000
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500
500
500
4000
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број чланова у
узорку ове године
20
20
20
20
20
20
120

На нивоу значајности 5% утврдити да ли се структура чланова спортских центара у
Београду променила у односу на претходну годину.
Решење:
Пре свега, поставимо задатак користећи податке који су нам дати.
𝑛 = 120 (величина узорка је 20 ∙ 6 = 120)
𝑘 = 6 (број спортских центара је 6)
𝛼 = 0,05 (ниво значајности је 5%)
У задатку нам се тражи одговор на питање да ли се структура чланова по центрима
променила ове године у односу на претходну годину. Тестирање хипотезе о овоме
спроводимо кроз следеће етапе:
Прва фаза: Формулисање нулте и алтернативне хипотезе
Треба да израчунамо која је то структура чланова спортских центара претходне
године. Ово ћемо учинити тако што израчунамо пропорције сваког спортског центра у
односу на укупан број чланова. Број чланова сваког центра претходне године делимо
са укупним бројем чланова претходне године:
спортски центар
А
B
C
D
E
F
Укупно ( Σ )

број чланова
број чланова у
претходне године узорку ове године
1000
20
1000
20
500
20
500
20
500
20
500
20
4000
120
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Тестирамо нулту хипотезу да је оваква структура чланова и у овој години:
𝐻0 : структура чланова је иста ове године у односу на претходну
Нулта хипотеза неће важити ако је тачна алтернативна хипотеза:
𝐻1 : структура чланова је различита ове године у односу на претходну
Друга фаза: Избор расподеле
Потребно је да теоријски знамо када се користи хи квадрат тест прилагођености, а
када хи квадрат тест независности. У овом задатку тражи се од нас да тестирамо
структуру појаве – да ли остварене фреквенције прате одређену структуру
(расподелу). Стога, требало би да користимо хи квадрат тест прилагођености. Услов за
ово је да је 𝑘 > 2, што заиста важи:
𝑘=6>2
Сходно томе, користимо хи квадрат тест прилагођености. Да бисмо потврдили да
користимо вредност 𝑘 = 6, морамо да проверимо да ли постоји проблем малих
очекиваних фреквенција у овом задатку. Проверимо ово за свако 𝑘:
Спортски центар
Остварена
Очекивана фреквенција
(𝑘)
фреквенција
(𝐸)
(𝑂)
А
20
𝐸 = 𝑛𝑝1 = 120 ∙ 0,25 = 30 ≥ 5
B
20
𝐸 = 𝑛𝑝2 = 120 ∙ 0,25 = 30 ≥ 5
C
20
𝐸 = 𝑛𝑝3 = 120 ∙ 0,125 = 15 ≥ 5
𝐸 = 𝑛𝑝4 = 120 ∙ 0,125 = 15 ≥ 5
D
20
E
20
𝐸 = 𝑛𝑝5 = 120 ∙ 0,125 = 15 ≥ 5
𝐸 = 𝑛𝑝6 = 120 ∙ 0,125 = 15 ≥ 5
F
20
Укупно ( Σ )
120
Заиста, за свако 𝑘 важи да је очекивана фреквенција већа или једнака од 5 (𝐸 ≥ 5).
Сходно томе, закључујемо да не постоји проблем остварених фреквенција и заиста
користимо вредност 𝑘 = 6 у наставку задатка.
Трећа фаза: Одређивање области одбацивања и неодбацивања нулте хипотезе
Логика и поступак су врло слични и код тестирања хипотеза из претходних лекција.
Међутим, морамо имати на уму да је хи квадрат тест увек ДЕСНОСТРАНИ тест.
2
Критична вредност за хи квадрат тест дата је са 𝜒𝑘−1;𝛼
. Када заменимо познате

вредности у ову формулу, добијамо да је критична вредност:
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2
2
2
𝜒𝑘−1;𝛼
= 𝜒6−1;0,05
= 𝜒5;0,05

Гледамо таблицу VI са стр. С24 у додатку. Број степени слободе 𝑑𝑓 је 5, а вероватноћа
је 0,05. Читамо из таблица да је критична вредност 11,070. Графички:
0,95 = 1 − 𝛼
0,05 = 𝛼

𝟏𝟏, 𝟎𝟕𝟎

На испиту се тражи да означите области одбацивања и неодбацивања нулте хипотезе.
Код хи квадрат теста, с обзиром да је он увек деснострани тест, нулта хипотеза се
одбацује уколико добијемо реализовану вредност статистике теста која је већа од
критичне вредности (статистику теста која је „критичнија“ од критичне вредности):
област неодбацивања нулте
хипотезе

област одбацивања
нулте хипотезе

𝟏𝟏, 𝟎𝟕𝟎

Четврта фаза: Израчунавање реализоване вредности статистике теста
Имамо реализовану вредност статистике теста у нашем конкретном узорку, која је за
хи квадрат тест дата формулом:
𝑘

(𝑂 − 𝐸)2
𝜒 =∑
𝐸
2

𝑖=1

Већ смо направили табелу за остварене и очекиване фреквенције. У формули за
реализовану вредност статистике теста потребно је да нађемо и разлике остварених и
очекиваних фреквенција, квадрирамо их, поделимо са очекиваном фреквенцијом и
саберемо све то. У те сврхе формирамо додатну колону у табели из фазе 2:
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фреквенција
(𝑂)
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20
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Очекивана
фреквенција
(𝐸)
30
30
15
15
15
15
-

(𝑂 − 𝐸)2
𝐸
3,333
3,333
1,667
1,667
1,667
1,667
13,334

Реализована вредност статистике теста је:
𝑘

(𝑂 − 𝐸)2
𝜒 =∑
= 13,334
𝐸
2

𝑖=1

Пета фаза: Доношење одлуке о нултој хипотези
Потребно је само да уцртамо реализовану вредност статистике теста на график из
треће фазе и видећемо у којој области се налази:
област неодбацивања нулте
хипотезе

11,070

област одбацивања
нулте хипотезе

𝟏𝟑, 𝟑𝟑𝟒

Видимо да се 13,334 налази у области одбацивања нулте хипотезе, тако да се нулта
хипотеза одбацује.
Закључак: На нивоу значајности 5% нулта хипотеза се одбацује, те можемо закључити
да се структура чланова спортских центара у Београду променила у односу на
претходну годину.
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Лекција 12: Анализа варијансе (АНОВА)
ПРЕГЛЕД ЛЕКЦИЈЕ
Поред нормалне расподеле, Студентове 𝑡 расподеле и 𝜒 2 расподеле које смо до
сада примењивали у задацима, у овој лекцији бавимо се новом расподелом – 𝐹
расподелом. F расподела је скраћеница за „Фишерова расподела“.
За предмет Основи статистичке анализе 𝐹 расподелу примењујемо у сврхе
анализе варијансе (АНОВЕ), којом тестирамо хипотезу о разлици аритметичких
средина три или више основних скупова. Притом, спроводимо једнофакторску
анализу варијансе, тј. посматрамо само један фактор по коме се разликују групе.
Кратак преглед поступка тестирања хипотезе код АНОВЕ дајемо у наставку:
- Услови за примену F теста:
1) узорци су случајни и независни
2) варијансе основних скупа су једнаке (𝜎12 = 𝜎22 = 𝜎32 )
3) параметри основних скупова имају нормалну расподелу
- Критична вредност за 𝑭:
𝐹𝑘−1;𝑛−𝑘;𝛼
- Реализована вредност статистике теста за 𝑭:
𝑉𝐴
𝐹=
𝑉𝑅
где имамо:
𝑆𝐴
𝑉𝐴 =
𝑘−1
𝑆𝑅
𝑉𝑅 =
𝑛−𝑘
(∑ 𝑥)2
𝑇12 𝑇22 𝑇32
𝑆𝐴 = ( +
+ )−
𝑛1 𝑛2 𝑛3
𝑛
𝑇12 𝑇22 𝑇32
2
𝑆𝑅 = ∑ 𝑥𝑖 − ( +
+ )
𝑛1 𝑛2 𝑛3
Погледајмо детаљно објашњене примере у наставку.
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