
Egzamin: Statystyka I, 21 lutego 2017

1. Policz macierz informacji Fishera dla rozkładu Gamma(α, 1/σ), czyli rozkładu o gęstości
f(x) = Γ(α)−1σ−αxα−1e−x/σ, x > 0.

2. Pewną chorobę można wykryć za pomocą testu, o którym wiadomo, że prawdopodobieństwo
pozytywnego wyniku u osoby chorej wynosi 0.99, a u osoby zdrowej 0.01. Natomiast prawdo-
podobieństwo wyniku negatywnego wynosi odpowiednio 0.99 u osób zdrowych oraz 0.01 u osób
chorych. Przebadano 100 losowo wybranych osób i otrzymano następujące wyniki jedna osoba
była chora i miała pozytywny wynik testu pozostałe osoby były zdrowe i miały negatywny wynik
testu. Przypuszcza się że wyniki dla różnych osób są niezależne oraz że nieznane prawdopod-
bieństwo bycia chorym jest takie same u wszystkich osób.

(a) Zbuduj model statystyczny opisujący powyższy eksperyment.

(b) Znajdź jednowymiarową statystykę dostateczną dla parametru θ, czyli prawdopodobieństwa
bycia chorym.

(c) Policz estymator największej wiarygodności prawdopodobieństwa bycia chorym, jeżeli wynik
testu był pozytywny.

3. Niech y = Xβ∗ + ε, gdzie ε ∼ N(0, σ2I) oraz X – macierz planu n× p pełnego rzędu p.

(a) Policz estymator największej wiarygodności, który w przybliżeniu spełnia ograniczeniaAβ =
c, gdzie A jest macierzą q × p pełnego rzędu q. Formalnie, policz

β̂λ = arg min
β

{
||y −Xβ||2 + λ||Aβ − c||2

}
, gdzie λ > 0.

(b) Policz var(β̂λ).

(c) Policz E||Xβ∗ −Xβ̂λ||2.

4. Udowodnij, że w modelu normalnym N(µ, 1) nie istnieje test jednostajnie najmocniejszy hipotezy
µ = µ0 przeciw µ 6= µ0.

5. Załóżmy, że X1, . . . , Xn jest prostą próbą z rozkładu Exp(λ). (a) Policz dla jakiego c > 0 esty-
mator λ̂c = c/

∑n
i=1Xi jest nieobciążony. (b) Porównaj błąd średniokwadratowy nieobciążonego

λ̂c oraz estymatora największej wiarygodności.

6. Załóżmy, że X1, . . . , Xn jest prostą próbą z rozkładu lognormalnego LN(µ, σ) o gęstości

f(x) =
1

xσ
√

2π
exp

(
− (lnx− µ)2

2σ2

)
.

(a) Policz µ̂, σ̂ – estymator największej wiarygodności parametrów µ, σ (zauważmy, że nie σ2).

(b) Policz macierz informacji Fishera.

(c) Policz asymptotyczną wariancję dla σ̂.
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