
Predmet Štatistika 
FM UK, ZS – zimný semester, 2. ročník 

Vzorové príklady 
 

Predmet Štatistika: Časť 1 – Popisná štatistika 
 

Príklad 1 – popisná štatistika, netriedené údaje 

Chceme analyzovať dĺžku telefonických hovorov v pracovnej dobe zamestnancov jednej firmy. Údaje o dĺžke 
hovorov v počte 15 boli náhodne vybraté z databázy a sú uvedené v sekundách: 
60, 75, 93, 100, 120, 125, 86, 180, 115, 130, 130, 120, 120, 150, 128 
Vypočítajte a interpretujte nasledovné popisné štatistiky premennej dĺžka telefonického hovoru 
vo výberovom súbore:  

 modus, medián, priemer,  

 rozptyl, štandardnú odchýlku (Poznámka: použite 2 spôsoby výpočtu), 

 variačný koeficient, štandardnú chybu. 
 

Príklad 2 – popisná štatistika, jednoduchá frekvenčná tabuľka 

Zistené údaje o dĺžke doby vybavenia naliehavých hovorov na policajnej stanici (v minútach) pri 100 náhodne 
vybratých hovoroch sú vo frekvenčnej tabuľke: 

Doba 
(v min.) 

Počet 
volaní 

        

1 10         

2 50         

3 26         

4 10         

5 4         

Spolu 100         

Vypočítajte a interpretujte nasledovné popisné štatistiky premennej doba vybavenia vo výberovom súbore:  

 modus, medián, priemer,  

 dolný a horný kvartil, 

 rozptyl, štandardnú odchýlku,  

 variačný koeficient, štandardnú chybu. 
 
Príklad 3 – popisná štatistika, intervalová frekvenčná tabuľka 

V tabuľke sú výberové údaje o dĺžke praxe zamestnancov firmy v mesiacoch v sledovanom roku. Výberový 
súbor obsahoval 500 zamestnancov. 

Prax v 
mesiacoch 

Počet 
zamestnancov 

(v %) 
    

(0, 70> 20     

(70, 80> 25     

(80, 90> 30     

(90, viac) 25     

spolu 100     

Zistite nasledovné popisné štatistiky premennej prax vo výberovom súbore:  

 modus, medián, priemer,  

 dolný a horný kvartil, 

 rozptyl, štandardnú odchýlku,  

 variačný koeficient, štandardnú chybu.  
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Predmet Štatistika: Časť 2 – Pravdepodobnosť a náhodná premenná 

Príklad 1 - pravdepodobnosť 

Údaje o vzdelaní a pohlaví za vybratých pracovníkov veľkej firmy sú v tabuľke (vzorka): 

Pohlavie 
Vzdelanie 

O – stredné odborné           VS – vysokoškolské Spolu 

M - muž 57 14 71 

Z - žena 15 4 19 

Spolu 72 18 90 

 
Úlohy: 

1. Zostavte danú kontingenčnú tabuľku z relatívnych početností. 
2. Aký je podiel mužov a žien vo vzorke? 
3. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybratý zamestnanec má VS vzdelanie?  
4. Aká je pravdepodobnosť, že ak vyberieme ženu, tak má vysokoškolské vzdelanie?  
5. Aká je pravdepodobnosť, že ak vyberieme pracovníka s VS vzdelaním, že je to žena?  
6. Aká je pravdepodobnosť, že ak vyberieme pracovníka so stredným odborným vzdelaní, že je to muž?  

 
Príklad 2 – pravdepodobnosť, Bayesova veta 

V noci 1. marca 2000 uháňajúci taxík zrazil chodca, ktorý prechádzal cez cestu a vodič ušiel z miesta nehody. Chodec 

potom zažaloval firmu Modré taxi, lebo mal svedkyňu, ktorá si myslela, že taxík bol modrý. V meste prevádzkujú 

taxíky len dve firmy - Modré taxi a Žlté taxi. Žlté taxi vlastní 65 % všetkých taxíkov. Na súde chodcov právnik uviedol, 

že výpoveď svedkyne je vierohodná na 85 %, čo sa týka farby taxíka. Zistili to skúškou, že svedkyňa za podobných 

podmienok ako boli pri nehode určovala farby áut a správna identifikácia farby sa jej podarila v 80 %. Z danej 

skutočnosti právnik vyvodil záver, že je preto nesmierne pravdepodobné, že jeho klienta zrazil modrý taxík. 

Súhlasíte so záverom právnika? Dokážte. 

Príklad 3 – pravdepodobnosť, Bayesova veta 

Laboratórium, ktoré robí rozbory krvi, potvrdí s pravdepodobnosťou 0,99 existenciu protilátok na vírus určitej 

choroby, ak ju pacient skutočne má. Zároveň však určí ako pozitívnych aj 0,5 osôb, ktoré túto chorobu nemajú. 

Predpokladajme, že danou chorobou trpí 1,5 populácie. Aká je pravdepodobnosť, že osoba, ktorej test bol 

pozitívny, má skutočne túto chorobu? 

Príklad 4 – pravdepodobnosť, Bayesova veta 

Firma vyrobila za mesiac 200 dodávok (kamiónov) rádií. Na začiatku v každej zo 138 „zlých“ dodávok bolo 44% rádií 

chybných. Potom sprísnili kontrolu vo výrobe a v nasledujúcich 62 „dobrých“ dodávkach bolo už len 15% rádií 

chybných. Predstavte si, že ste nákupcom rádií pre istý obchodný dom. Vašou úlohou je zistiť, či dodávka (kamión) 

rádií od danej firmy je „dobrá“ alebo „zlá“. Ak je „zlá“, tak ju celú vrátite výrobcovi.  

Úlohy:  

1. Aká je pravdepodobnosť, že ide o „zlú“ dodávku na základe vyššie uvedených informácií? 
2. Vybrali ste náhodne 1 prijímač z dodávky. Aká je pravdepodobnosť, že dodávka je „zlá“, ak vybratý prijímač 

je chybný?  
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Binomické rozdelenie 

Príklad 1: 
Pravdepodobnosť, že študent je prijatý na prestížnu vysokú školu, je 0,3.  

 Ak sa hlási 6 študentov z tej istej strednej školy, aká je pravdepodobnosť, že budú prijatí práve 2 z nich? 

 Ak sa hlási 6 študentov z tej istej strednej školy, aká je pravdepodobnosť, že budú prijatí maximálne 2 z 
nich? 

 Aký je očakávaný počet prijatých študentov z tejto strednej školy? 

 Vypočítajte štandardnú odchýlku počtu prijatých študentov z tejto strednej. 
 
Príklad 2: 
Podľa odhadov, nemá až dvadsať percent (20%) Američanov žiadne zdravotné poistenie. Náhodne vyberieme 
vzorku n = 12 Američanov. Nech X je náhodná premenná, ktorá znamená počet Američanov bez zdravotného 
poistenia vo vzorke. 

 Aká je pravdepodobnosť, že presne 3 z 12 nemajú žiadne zdravotné poistenie? 

 Aká je pravdepodobnosť, že najviac jeden nemá žiadne zdravotné poistenie? 

 Aká je pravdepodobnosť, že viac ako sedem nemá zdravotné poistenie? 

 Aká je pravdepodobnosť, že aspoň 1 nemá zdravotné poistenie? 

 Aká je pravdepodobnosť, že menej ako 5 nemá zdravotné poistenie? 
 
Príklad 3: 
Mnohé spoločnosti poskytujúce verejnoprospešné služby podporujú úsporu energie tým, že ponúkajú 
diskontné sadzby pre spotrebiteľov, ktorí si udržiavajú svoju spotrebu energie pod určitými stanovenými 
štandardmi. Nedávna správa EPA uvádza, že 70% obyvateľov sledovaného regiónu znížilo svoju spotrebu 
elektrickej energie dostatočne na to, aby získalo nárok na zľavnené sadzby. Ak je z tohto regiónu náhodne 
vybratých desať spotrebiteľov, aká je pravdepodobnosť, že najmenej štyri osoby budú mať nárok na výhodné 
ceny? 
 
Príklad 4: 
Pravdepodobnosť vyklíčenia vysadeného reďkovkového semena je 0,85. Záhradkár vysadí 20 semien. Nech X 
označuje počet reďkoviek, ktoré úspešne vyklíčia? 

 Aký je počet vyklíčených semien, ktoré môže záhradník očakávať? 

 Aký je rozptyl a štandardná odchýlka X? 

Normálne rozdelenie 

Príklad 1: 
Žiarovka vyrobená spoločnosťou Acme Corporation v priemere vydrží svietiť 300 dní so štandardnou 
odchýlkou 50 dní. Ak predpokladáme, že životnosť žiarovky je normálne rozdelená, aká je pravdepodobnosť, 
že žiarovka Acme vydrží svietiť najviac 365 dní? 
 
Príklad 2: 
Predpokladajme, že skóre IQ testov má normálne rozdelenie s parametrami N(100;102). Aká je 
pravdepodobnosť, že osoba, ktorá vykoná tento IQ test, dosiahne skóre medzi 90 a 110? 
 
Príklad 3: 
Mária získala skóre 940 v republikovom teste. Priemerné skóre tohto testu bolo 850 bodov so štandardnou 
odchýlkou 100 bodov. Aký podiel študentov mal vyššie skóre ako Mária? (Predpokladajme, že výsledky 
republikových testov sú normálne rozdelené.) 
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Predmet Štatistika: Časť 3 – Odhady a testovanie hypotéz 

 
 
Príklad 1 – netriedené údaje 

Chceme analyzovať dĺžku telefonických hovorov v pracovnej dobe zamestnancov jednej firmy. Údaje o dĺžke 
hovorov v počte 15 boli náhodne vybraté z databázy a sú uvedené v sekundách: 

60, 75, 93, 100, 120, 125, 86, 180, 115, 130, 130, 120, 120, 150, 128 
Úlohy: 

7. Vypočítajte 98-percentný interval spoľahlivosti (2-stranný) pre priemernú dĺžku telefonických hovorov 
v pracovnej dobe zamestnancov firmy. 

8. Vypočítajte 98-percentný interval spoľahlivosti (2-stranný) pre štandardnú odchýlku dĺžky telefonických 
hovorov v pracovnej dobe zamestnancov firmy. 

9. Otestujte (na hladine významnosti alfa = 0,02), či priemerná dĺžka telefonických hovorov v pracovnej 
dobe je 2 minúty alebo nie je. 

10. Otestujte (na hladine významnosti alfa = 0,02), či priemerná dĺžka telefonických hovorov v pracovnej 
dobe je 2 minúty alebo je dlhšia. 

11. Otestujte (na hladine významnosti alfa = 0,02), či štandardná odchýlka dĺžky telefonických hovorov 
v pracovnej dobe je 30 sekúnd, alebo je dlhšia. 

 

 
Príklad 2 – jednoduchá frekvenčná tabuľka 

Zistené údaje o dĺžke doby vybavenia naliehavých hovorov na policajnej stanici (v minútach) pri 100 náhodne 
vybratých hovoroch sú vo frekvenčnej tabuľke: 

Doba 
(v min.) 

Počet 
volaní 

        

1 10         

2 50         

3 26         

4 10         

5 4         

Spolu 100         

 

Úlohy: 

1. Vypočítajte 90-percentný interval spoľahlivosti (2-stranný) pre priemernú dĺžku naliehavých 
telefonických hovorov na policajnej stanici. 

2. Vypočítajte 90-percentný interval spoľahlivosti (1-stranný) pre štandardnú odchýlku dĺžky telefonických 
hovorov na policajnej stanici. 

3. Otestujte (na hladine významnosti alfa = 0,10), či priemerná dĺžka telefonických hovorov v pracovnej 
dobe je 2,5 minúty alebo nie je. 

4. Otestujte (na hladine významnosti alfa = 0,10), či priemerná dĺžka telefonických hovorov v pracovnej 
dobe je 2,5 minúty alebo je kratšia. 

5. Otestujte (na hladine významnosti alfa = 0,10), či štandardná odchýlka dĺžky telefonických hovorov 
v pracovnej dobe je 1 minúta alebo nie.  
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Príklad 3 – intervalová frekvenčná tabuľka 

V tabuľke sú výberové údaje o dĺžke praxe zamestnancov firmy v mesiacoch v sledovanom roku. Výberový 
súbor obsahoval 500 zamestnancov. 

Prax v 
mesiacoch 

Počet 
zamestnancov 

(v %) 
   

 
 

(0, 70> 20      

(70, 80> 25      

(80, 90> 30      

(90, viac) 25      

spolu 100      

Úlohy: 

1. Vypočítajte 95-percentný interval spoľahlivosti (2-stranný) pre priemernú dĺžku praxe zamestnancov 
veľkej firmy. 

2. Vypočítajte 95-percentný interval spoľahlivosti (1-stranný) pre štandardnú odchýlku dĺžky praxe 
zamestnancov vo veľkej firme. 

3. Otestujte (na hladine významnosti alfa = 0,05), či dĺžka praxe zamestnancov veľkej firmy je 5 rokov alebo 
viac. 

4. Otestujte (na hladine významnosti alfa = 0,05), či dĺžka praxe zamestnancov (v mesiacoch) veľkej firmy 
má normálne rozdelenie s parametrami N(80;102) alebo nie (chí-kvadrát test). 

 

 
Príklad 4 – kontingenčná tabuľka 

Údaje o vzdelaní a pohlaví za vybratých pracovníkov veľkej firmy sú v tabuľke (vzorka): 

Pohlavie 
Vzdelanie 

O – stredné odborné           VS – vysokoškolské Spolu 

M - muž 57 14 71 

Z - žena 15 4 19 

Spolu 72 18 90 

 
Úlohy: 

1. Zostavte danú kontingenčnú tabuľku z relatívnych početností. 
2. Vypočítajte 95-percentný interval spoľahlivosti (2-stranný) pre podiel vysokoškolákov vo firme. 
3. Otestujte, na hladine významnosti alfa = 0,05, či podiel vysokoškolákov vo firme je 20% alebo nie je. 
4. Vypočítajte 95-percentný interval spoľahlivosti (1-stranný) pre podiel vysokoškolsky vzdelaných žien vo 

firme. 
5. Otestujte, na hladine významnosti alfa = 0,05, či podiel vysokoškolsky vzdelaných žien vo firme je aspoň 

5% alebo je nižší. 
6. Zistite, či jednoduché javy Z a VS (Z – žena a VS – vysokoškolské vzdelanie) sú závislé javy ale nie sú. 

 
 


