


GRUPA I  

 

Ime i prezime ____________________________________________   Broj indeksa _________________ 

 

1. Koji od sledećih iskaza su tačni (T), a koji netačni (N)? Zaokružiti odgovarajuće slovo posle svakog 

iskaza.  

 

a. Grupisani kvantitativni podaci (prikazani grupnim intervalima) mogu se grafički prikazati pomoću 

histograma i poligona.            T    N  

b. Greška I vrste se javlja kada se neistinita nulta hipoteza odbaci.      T    N 

c. Kocka za igru se baca dva puta. Ako je A događaj da je zbir palih brojeva 5, 7 ili 10, a B događaj da je 

zbir paran broj, onda su događaji A i B međusobno isključivi.       T    N 

d. Kod raspodele veće spljoštenosti od normalne    je veće od 3.      T    N 

e. Prema centralnoj graničnoj teoremi, uzoračka raspodela statistike  ̂ je približno normalna, ako su 

ispunjeni uslovi      i     .          T    N 

 

   (10) 

 

2. Iz osnovnog skupa od 360 osoba slučajnim putem izabrano je 36 ispitanika i zabeležen je broj članova u 

njihovim porodicama:  

Broj članova u 

porodici 

1 2 3 4 

Broj ispitanika 3 7 15 11 

 

a) Izračunati i komentarisati interkvartilnu razliku i interval varijacije.          (10) 

b) Na nivou značajnosti od 10% ispitati da li se prosečan broj članova u porodicama svih ispitanika 

razlikuje od 3.                    (10) 

 

3. a) Zarada zaposlenih u jednom preduzeću je normalno raspodeljena sa sredinom 50000 dinara i 

standardnom devijacijom 2000 dinara. Odrediti verovatnoću da prosečna zarada u prostom slučajnom 

uzorku veličine 25 bude veća od 49000 dinara.              (10)  

b) U sledećoj tabeli je prikazana raspodela slučajno izabranih studenata I godine jednog Ekonomskog 

fakulteta prema oceni koju su dobili u junskom roku na ispitu iz Osnova statističke analize:  

 

Ocena 6 7 8 9 10 

Broj studenata 7 8 3 5 2 

 

Sa pouzdanošću od 95% oceniti učešće svih studenata koji su na ispitu iz Osnova statističke analize dobili 

ocenu veću od 7.                 (10)  

 

 

 

 



РЕШЕЊА 

 

Задатак 1 

a. Груписани квантитативни подаци (приказани групним интервалима) могу се графички 

приказати помоћу хистограма и полигона.        Т    Н  

 

Ово је тачно. Подсетимо се на који начин можемо приказивати квантитативне податке.  

 

1) Хистограм 

На хоризонталној оси означавамо одређене (нумеричке) модалитете (у оквиру интервала 

или граничних вредности), док на вертикалној оси означавамо фреквенције. Обавезно 

цртамо и знак // као знак за приближавање координатном почетку. Пример: 

 
 
2) Полигон 

Конструише се на основу хистограма. Утврђујемо половине интервала и означавамо их 

на хоризонталној оси. Потом спајамо врхове „стубића“.  

 

Пример:  
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b. Грешка прве врсте се јавља када се неистинита нулта хипотеза одбаци.  Т    Н  

 

Ово није тачно. Уколико одбацимо нулту хипотезу која је неистинита, донели смо праву 

одлуку и не долази до грешке. Грешка прве врсте се јавља када се истинита нулта 

хипотеза одбаци. Ово је тзв. „алфа грешка“ и записује се статистички: 

                |             

 

c. Коцка за игру се баца два пута. Ако је А догађај да је збир палих бројева 5, 7 или 10, а 

Б догађај да је збир паран број, онда су догађаји А и Б међусобно искључиви.   Т    Н 

 

Ово није тачно. Чак нема потребе ни да одређујемо све могуће исходе и вероватноће, тј. 

расподелу вероватноћа за збир бројева бацања коцке два пута. Имамо дате исходе за 

догађај А и догађај Б.  

 

Догађај А јесте да је збир палих бројева 5, 7 или 10, те су ово могући исходи за догађај А:  

  {      } 

 

Догађај Б је да је збир палих бројева паран, што значи 2, 4, 6, 8, 10 или 12 (минимални 

збир који добијамо бацањем коцке два пута је 2 (1+1), а максимални збир који добијамо 

бацањем коцке два пута је 12 (6+6)):  

  {             } 
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