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1. Tiriama, kaip skirtingi valikliai valo skirtingų tipų dėmes. Matuojamas dėmės išnykimo laikas.
R’o ANOVA lentelė turimiems duomenims:

(a) Kiek valiklių tirta? Kelių skirtingų tipų dėmes bandyta išvalyti? Kokio dydžio imtys?
(b) Ar valiklių efektyvumas vienodas? Ar yra dėmės tipo ir valiklio tarpusavio sąveika?

(α = 0.1)(atsakymą pagrįskite)
(c) Kam lygu SSE, MSFA, SSFB, FAB? (faktorius A - dėmės tipas, faktorius B - valiklis)

2. Vienfaktorinė dispersinė analizė (ANOVA). Ar teisingi žemiau pateikti teiginiai? Paaiškinkite,
kodėl sutinkate/nesutinkate su teiginiu.

(a) jei visi poriniai kontrastai priima nulines hipotezes apie jų lygybę 0, tai neegzistuoja
kontrastas, kuris atmestų hipotezę apie jo lygybę 0;

(b) jei atmetama ANOVA hipotezė apie populiacijų vidurkių lygybę, tai egzistuoja bent
vienas kontrastas iš ortogonalių kontrastų sistemos, kuris atmes hipotezę apie jo lygybę
0.

3. Keturi vaikai skanavo keturių rūšių ledų. Jų apibendrinti vertinimai pateikti lentelėje žemiau.
Su reikšmingumo lygmeniu α = 0, 05 patikrinkite hipotezę, kad visi ledai vienodai skanūs (visų
pirminių duomenų empirinė dispersija lygi 2, 3625).
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"Sniegelis" xS = 7
"Baltukas" xB = 8.5
"Varvekliukas" xV = 8.5
"Ledinukas" xL = 6.75

xJ = 7.5 xK = 8.25 xG = 6.5 xP = 8.5 x = 7.6875

4. Agronomijos studentai stebėjo po 8 tos pačios veislės ir tos pačios sudėties rūgščios žemės
mišiniuose pasodintus šilauogių krūmelius. Vidutinis uogų derlius nuo krūmo (kg) pateiktas
lentelėje, MSE = 1, 22.

Žemė “Patriot” “Toro” “Puru” “Reka”
Mišinys A x11 = 2.125 x12 = 3.750 x13 = 6.000 x14 = 7.750
Mišinys B x21 = 2.625 x22 = 6.625 x23 = 8.375 x24 = 9.250
Mišinys B x31 = 3.000 x32 = 5.250 x33 = 6.625 x34 = 8.500

Su reikšmingumo lygmeniu α = 0, 05 patikrinkite hipotezes, kad
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(a) skirtingų veislių šilauogės duoda nevienodą derlių;
(b) žemės mišiniai nevienodai įtakojo skirtingų veislių šilauogių derlių;
(c) žemės mišiniuose A ir B augintų “Patriot” veilės šilauogių derlius mažesnis už tuose

pačiuose žemės mišiniuose augintų “Reka” šilauogių veislės derlių;
(d) “Reka” veislės šilauogių derlius daugiau nei dvigubai didesnis už "Patriot" veislės šilauo-

gių derlių.

5. Agronomijos studentai stebėjo po 24 tos pačios veislės šilauogių krūmelius. Vidutinis uogų
derlius nuo krūmo (kg) pateiktas lentelėje, MSW = 1, 22.

“Patriot” “Toro” “Puru” “Reka”
x1 = 2.58(3) x2 = 5.208(3) x3 = 7 x4 = 8.5

Su reikšmingumo lygmeniu α = 0, 05 patikrinkite hipotezes, kad

(a) skirtingų veislių šilauogės duoda nevienodą derlių;
(b) “Patriot” veilės šilauogių derlius mažesnis už “Reka” veislės šilauogių derlių;
(c) “Reka” veislės šilauogių derlius daugiau nei dvigubai didesnis už "Patriot" veislės šilauo-

gių derlių.

6. Įvairių kursų ir fakultetų studentai vertino dešimtbalėje sistemoje egzaminų įvertinimų objek-
tyvumą. ANOVA modelio lentelė:

Su reikšmingumo lygmeniu α = 0, 05 atsakykite į žemiau pateiktus klausimus:

(a) Ar visų kursų studentai vienodai vertina dėstytojų objektyvumą?
(b) Ar visų specialybių studentai vienodai vertina dėstytojų objektyvumą?
(c) Ar skirtingų kursų studentų požiūrio į dėstytojus skirtumams turi įtakos specialybė?
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