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B. Com. Sem. 04 (Statistical Inference – II)  

Assignment – A 

Sr. No. Question 

1 યલચયણ ગુણોતય એટરે ળુ?ં તેને આધાયીતનું યીક્ષણ લણશલો. 

2 યલયલધ પ્રોટભાં ત્રણ ખાતયોનો ઉમોગ કયીને નીચેની ઉજ ભી. ળું દયેક પ્રોટભાં ખાતયની અવય વભાન છે? 

ખાતય ઉજ 

A 1 4 3 3 

B 6 5 4 2 

C 7 3 5 6 
 

3 નીચે ફે પ્રભાણ્મ વભયિભાંથી રીધેરા ફે મદ્છ યનદળો છે. ફંને વભયિના યલચયણો વભાન છે એ રયકલ્નાનું 

યીક્ષણ કયો.  

યનદળશ – I 20 16 26 27 23 22 18 24 25 19   

યનદળશ – II 27 33 42 35 32 34 38 28 41 43 30 37 
 

4 ફે ગુણધભોની સ્લતંત્રતા તયીકે χ2- યીક્ષણ વભજાલો. 

5 3 ફાક ધયાલતા 200 કુટુંફોનું એક યનદળશ યથી છોકયાઓનું આલૃયત યલતયણ નીચે ભુજફ ભળ્મંુ. છોકયાઓ અને 

છોકયીઓ વભાન પ્રભાણભાં વંબયલત છે એ ૂલશધાયણાનુ ંયીક્ષણ કયો. 

છોકયાઓ 0 1 2 3 

કુટુંફોની વંખ્મા 40 60 62 38 
 

6 અનલામોજનની મોગ્મતાના યીક્ષણ તયીકે χ2- યીક્ષણ લણશલો. 

7 નલી દલાની અવયકાયકતાની ચકાવણી કયલા ભાટે એક યનમંયત્રત પ્રમોગ શાથ ધયલાભાં આવ્મો શતો જેભાં 300 

દદીઓને નલી દલા આલાભાં આલી શતી અને 200 અન્મ દદીઓને દલા આલાભાં આલી ન  શતી. નીચે 

પ્રભાણનેા રયણાભો પ્રાપ્ત થમા: 

 ઈરાજ થમો રયયસ્થતી ખયાફ થઈ અવય ન થલી કુર 

દલા આલાભાં આલી 200 40 60 300 

દલા આલાભાં ન આલી  120 30 50 200 

કુર 320 70 110 500 

ળું દલા અવયકાયક છે? 

Assignment – B 

Sr. No. Question 

1 યલશ્લવનીમ  અંતયાર એટરે ળું છે? વભયિના ભધ્મક ભાટે યલશ્લવનીમ  અંતયાર રખો. 

2 100 લસ્તુઓના એક યનદળશભાં 10 લસ્તુઓ ખાભીલાી જણાઈ. વભયિભાં ખાભીલાી લસ્તુઓના પ્રભાણ ભાટે  

95% અને 99% યલશ્લવનીમ વીભાઓ ભેલો. 

3 યલશ્લવનીમ  અંતયાર એટરે ળું છે? વભયિના વપતાના પ્રભાણ ભાટે યલશ્લવનીમ  અંતયાર રખો. 

4 વભયિનું પ્રભાયણત યલચરન 20 છે. 450 કદના એક યનદળશનો ભધ્મક 30 છે. વભયિના ભધ્મક  ભાટે  95% અને 

99% યલશ્લવનીમ વીભાઓ ભેલો. 

5 યલરકોવન યચન્શ યીક્ષણ લણશલો. 

6 રન પરીક્ષણ વણણવો. 
7 મ્ધમસ્થ યીક્ષણ લણશલો. 

8 કોલ્ભોગોયોલ યસ્ભયનોલ યીક્ષણ લણશલો. 

 


