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BINOMIALA ETA NORMALA 

1. Enpresa batek saltzen dituen bonbilen batez besteko iraupena 1100 ordukoa da eta desbideratze 
tipikoa 50 ordukoa. Demagun iraupenaren banaketa normala dela. Orduan, zein da zoriz 
aukeratutako bonbila baten iraupena 1000 eta 1200 orduen artekoa izateko probabilitatea? 

(EHU 95 ekaina) Soluzioa: 0,9544 

2. 400 pertsonen batez besteko altuera 165 cm-koa da, 15 cm-ko desbideratze tipikoarekin. Demagun 
altueren banaketa normala dela. Zenbat pertsona daude 195 cm baino altuagoak? 

(EHU 95 iraila)  Soluzioa: 9 pertsona daude. 

3. Elektrotresna klase baten bizitza batez besteko 10 urtekoa da, 0,7 urteko desbideratze 
tipikoarekin. Demagun bizitza hori banaketa normal bati atxikita dagoela. Kalkula itzazu: 
a. Horrelako tresna batek 9 urte baino gehiago irauteko probabilitatea. 
b. Horrelako tresna baten iraupena 9 eta 11 urte artekoa izateko probabilitatea. 

(EHU 96 ekaina) Soluzioa: a. 0,9236   b. 0,8472 

4. Selektibitateko azterketa egin duten ikasleen artean, karrera konkretu batean 1000 matrikulatu 
dira, beraien notek batez besteko 7 eta desbideratze tipikoa 1 duen  banaketa normala jarraitzen 
dutelarik. 250 toki baino ez badaude, zein izango da karrera horretan matrikulatu ahal izateko 
beharko den nota minimoa? 

 (EHU 97 ekaina) Soluzioa: 7,675 

5. A hirian, bere 400.000 biztanleen adinak batez bestekoa 41 urte eta desbideratze tipikoa  12 urte 
duen banaketa normala jarraitzen du. B hirian, biztanleen kopurua bikoitza izanik, biztanleen adinak 
batez bestekoa 47 urte eta desbideratze tipikoa  8 urte duen banaketa normala jarraitzen du. Zein 
hirik du 65 urte baino gehiagoko biztanleen proportziorik handiena? Zein hirik du 65 urte baino 
gehiagoko biztanleen kopururik handiena? 

(EHU 98 ekaina) Soluzioa: A hirian 0,0228, B hirian 0,0122. Beraz, A hiriak du 65 urte 
baino gehiagoko biztanleen proportziorik handiena.  
A hirian 9120, B hirian 9760. Beraz, B hiriak du 65 urte baino gehiagoko 
biztanleen kopururik handiena 

6. A jokalari batek txanpon orekatu bat 400 aldiz jaurtiki du. B jokalariak txanpon trukatu bat 200 
aldiz  jaurtiki du, azken txanpon honetan aurpegia irteteko probabilitatea 0,4 delarik. Zer da 
probableena, A jokalariak 175 aurpegi baino gutxiago lortzea ala B jokalariak 100 gurutze baino 
gutxiago lortzea? Erantzuna arrazoitu. 

(EHU 98 iraila) Soluzioa: A jokalaria: 0,0054, B jokalaria: 0,0015. Beraz, A jokalariak 
175 aurpegi baino gutxiago lortzea da probableena. 

7. Arrain-haztegi batean 8500 amuarrain daude eta hauen pisuak batez bestekoa 150 g eta 
desbideratze tipikoa 35 g duen banaketa normala jarraitzen du. Arautegiak 200 g-tik beherako 
pisua duten amuarrainen salmenta debekatzen badu, zenbat amuarrain jar daitezke salgai arrain-
haztegian? Zein izan beharko litzateke arautegiak eskatu beharko lukeen pisu minimoa arrain-
haztegiak 2500 amuarrain saldu ahal izateko? 

(EHU 99 iraila)  Soluzioa: 649 amuarrain sal daitezke. 168,9 g 
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8. Batxilerreko 2.mailako 90 ikasleko lagin batean, batez besteko adina 18,3 urtekoa da. Aurki ezazu 
ehuneko laurogeita hamarreko konfiantza tartea, hautaprobetara aurkezten diren ikasle guztien 
batez besteko adinarentzako, populazioaren desbideratze estandarra 0,3 dela jakinik. 

(EHU 95 ekaina) Soluzioa: (18,25; 18,35) 
Beraz, %90eko konfiantza mailaz, estima daiteke ikasle guztien batez 
besteko adina 18,25 eta 18,35 adinen artean dagoela. 

9. Herri batean 550 pertsonen lagina hartu da eta kirolzaleak ote diren galdetu zaie. Horietatik, 300 
pertsonen erantzuna baiezkoa izan da eta besteena ezezkoa. Informazio honekin, estima itzazu 
herri horretako kirolzaleen portzentaia eta horren errore maximoa, ehuneko laurogeita hamarreko 
konfiantza mailaz. 

(EHU 95 iraila)  Soluzioa:  E = 0,0349   (0,5105; 0,5803) 
Beraz, %90eko konfiantza mailaz, estima daiteke herri horretako 
kirolzaleen proportzioa %51,05 eta %58,03 artean dagoela. 

10. Euskal Herriko 500 pertsonako lagin bat zoriz aukeratu eta 220 pertsonak egunkariren bat 
irakurtzeko ohitura dutela ikusi zen. Kalkulatu %95eko fidagarritasun-mailarekin zein tartetan 
aurkituko den egunkari-irakurleen benetako proportzioa eta azaldu kalkulurako jarraitu den 
prozedura. 

(EHU 96 ekaina) Soluzioa: (0,3965; 0,4835) 
Beraz, %95eko konfiantza mailaz, estima daiteke egunkari-irakurleen 
proportzioa %39,65 eta %48,35 artean dagoela. 

11. Arestian egindako azterketek erakusten duten bezala, 16 eta 24 urte bitarteko gazteen %30 
erretzaileak dira. 16 eta 24 urte bitarteko 100 gaztetako lagin aleatorioa hartzen da. Zein da lagin 
horretako erretzaileen proportzioa %25 baino txikiago izateko probabilitatea? 

(EHU 96 iraila)  Soluzioa: 0,1379 

12. Txanpon bat 50 aldiz jaurtikitakoan, 20 aurpegi azaldu dira. Aurki ezazu, jaurtikiak mugarik gabe 
egiterakoan, aurpegien proportzioaren konfiantza tartea %95eko mailaz. Baiezta al daiteke, 
%95eko konfiantza mailaz, txanpona ez dagoela ondo orekatuta? 
Azal eta justifika ezazu prozedura eta ondorioak. 

(EHU 96 iraila)  Soluzioa:  
Konfiantza tartea: (0,2642; 0,5358)  
Beraz, %95eko konfiantza mailaz, ziurta dezakegu aurpegien 
proportzioa %26,42 eta %53,58 artean dagoela. 
Onarpen tartea: (0,4293; 0,5707) 
Beraz, baiezta daiteke, %5eko esangura mailaz, txanpona ez dagoela 
ondo orekatuta. 

13. Egunkarietan agertutako zenbait daturen arabera, zoriz aukeratutako 1000 hiritarri egindako 
inkesta batean, 385 pertsonek X alderdiari batua emateko asmoa adierazi zuten. %99ko konfiantza 
mailaz, zein balioren artean dago X alderdiaren boto emaileen proportzioa? 

(EHU 97 ekaina) Soluzioa: (0,3454; 0,4246) 
Beraz, %99ko konfiantza mailaz, ziurta dezakegu X alderdiaren boto 
emaileen proportzioa %34,54 eta %42,46 artean dagoela. 
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14. Herrialde jakin bateko hauteskunde-legeak, alderdi batek legebiltzarrean ordezkaririk lortzeko, 
dagokion hauteskundeetan gutxienez botoen %5a lortu behar duela dio. Hauteskunde horiek 
heltzear daudela, zoriz aukeratutako 1000 herritarri egindako inkesta batek horietako 36k P 
alderdiari botoa diotela ezagutarazi du. Estima al daiteke %5eko esangura mailaz P alderdiak 
ordezkaririk izango duela? Eta %1eko esangura mailaz? 

(EHU 98 ekaina) Soluzioa: %5eko esangura mailaz, ezin dugu onartu P alderdiak 
ordezkaririk izango duelako hipotesia. %1eko esangura mailaz, onartu 
dezakegu P alderdiak ordezkaririk izango duela. 

15. Eskualde jakin bateko nekazarien hileko batez besteko sarrerak jakiteko, gizartearen ikerketarako 
kabinete batek zoriz aukeratutako 900 nekazariri ikerketa estatistiko bat egin zien. Hileko batez 
besteko sarrerak, 180.000 ptakoak gertatu ziren eta desbideratze tipikoa 30.000 ptakoa. %99ko 
konfiantza mailaz, zein balioren artean egongo dira nekazal populazio osoaren batez besteko 
sarrerak? 

(EHU 98 iraila)  Soluzioa: (177425, 182575) 
Beraz, %99ko konfiantza mailaz, ziurta dezakegu 177425 eta 182575 
balioen artean egongo direla nekazal populazio osoaren batez besteko 
sarrerak. 

16. Hauteskunde aurreko inkesta batean galdetutako 1500 pertsonen artetik 800 pertsonek botoa 
emateko asmoa adierazi dute. %95eko konfiantzaz, zein balioren artean estima daiteke zentsu 
osoaren abstentzio-maila egongo dela? 

(EHU 99 iraila)  Soluzioa: (0,4415; 0,4919) 
Beraz, %95eko konfiantza mailaz, estima daiteke zentsu osoaren 
abstentzio-maila %44,15 eta %49,19 artean egongo dela. 

17. 1970 urteko errolda bateko datuen arabera, herrialde jakin bateko populazioaren %40 analfabetoa 
zen. Duela gutxi, 800 pertsonetako zorizko lagin baten gainean burututako inkestaren emaitzak 
horietatik 300 analfabetoak direla dio. Esan al daiteke, %95eko konfiantza mailaz, analfabetismo-
maila jaitsi dela? 

(EHU 2000 ekaina)  Soluzioa: (0,3715; +∞ ) 
Beraz, ez. Ezin da esan, %5eko esangura mailaz, analfabetismo-maila 
jaitsi dela. 

18. Herri batean, adin jakin bateko 10.000 pertsona daude. Pertsona horien pisuek banaketa normala 
dute; batez bestekoa 70 kg eta desbideratze tipikoa 6 kg izanik.  

a. Zenbat pertsonek izango dute beren pisua 60 kg eta 80 kg artean? 
b. Zenbatek izango dute 80 kg-tik gorako pisua? 

19. Egunkarietan agertutako zenbait daturen arabera, zoriz aukeratutako 1000 hiritarri egindako 
inkesta batean, 385 pertsonek X alderdiari batua emateko asmoa adierazi zuten. %99ko konfiantza 
mailaz, zein balioren artean dago X alderdiaren boto emaileen proportzioa? 

 


