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Testarea ipotezelor statistice

In procesul de luare a deciziilor managerii emit ipoteze pe care, apoi , le pot testa stiintific
utilizand metodele si tehnicile statistice .

• ipoteza statistica ce urmeaza a fi testata se numeste ipoteza nula H0

• respingerea ipotezei nule implica acceptarea altei ipoteze, ipoteza alternativa
Ha

Ipoteza alternativa poate avea trei forme : (exemplificate aici pentru media colectivitatii
generale m)

Testul bilateral:

H0 : m = m0

Ha : m < m0 sau m > m0

• pentru esantioane • pentru esantioane

de volum mare de volum mic, n < 30 , si σ necunoscuta

z = x−m0

σx
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• regiunea critica, cand respingem H0, este data de

zcalc < −zα
2

sau zcalc > zα
2

tcalc < −tα
2
,n−1 sau tcalc > tα

2
,n−1

Testul unilateral dreapta :

H0 : m = m0

Ha : m > m0

• regiunea critica, cand respingem H0, este data de

zcalc > zα tcalc > tα,n−1

Testul unilateral stanga :
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H0 : m = m0

Ha : m < m0

• regiunea critica, cand respingem H0, este data de

zcalc < −zα tcalc < −tα,n−1

OBS : • Presupunerea ce trebuie facuta este aceea ca populatia generala este normal sau
aproximativ normal distribuita

• am considerat peste tot ca (1−α) ·100% nivelul de incredere si α este nivelul
de semnificatie.

Aplicatia 1 : Un fast-food vindea in medie 100 de kebab-uri pe zi. Dupa schimbarea
retetei de preparare managerul este de parere ca vanzarile au scazut. Pentru a verifica
aceasta observatie el inregistreaza vanzarile realizate in 10 zile alese aleator : 93, 103,
105, 101, 106, 97, 101, 98, 92, 102. Presupunand ca vanzarea zilnica este normal
distribuita, sunt suficiente motive pentru a considera adevarata presupunerea managerului
? (α = 0, 05)

Aplicatia 2 : In timpul negocierilor patronat-sindicate in industria aeronautica presed-
intele de sindicat afirma ca muncitorii afiliati, al caror salar mediu este de 700 Ron sunt
prost platiti, deorece salarul mediu lunar net al unui muncitor din domeniul respectiv
depaseste 700 Ron. Patronatul sustine ca muncitorii sindicalisti sunt bine platiti, caci
venitul mediu este sub 700 Ron in industria aeronautica. Pentru rezolvarea conflictului ,
un arbitru realizeaza un sondaj pe 400 de muncitori si gaseste salarul mediu de 710 Ron.
Presupunand ca σ = 80 poate arbitrul afirma , pentru un nivel de semnificatie α = 0.05,
ca salarul mediu lunar net al unui muncitor e diferit de 700 Ron ?

Aplicatia 3 : Continutul de grasime ale laptelui de vaca integral este stabilit la 3, 6%.
Pentru a verifica daca aceasta conditie este satisfacuta, in cazul unei ferme de vaci s-
au luat noua probe , obtinandu-se urmatoarele procente de grasime : 3, 5% , 3, 3% ,
3, 6%, 3, 2%, 3, 1%, 3, 5%,3, 7% ,3, 3% si 3, 4% . Calitatea laptelui este asigurata daca
procentul de grasime este mai mare sau egal cu 3, 6% . Sa se verifice ipoteza ca m = 3, 6%
cunoscandu-se σ = 0, 18 si nivelul de semnificatie α = 0, 04


