
BÀI TẬP CHƯƠNG VII 

 

1. Đo đường kính của 20 trục máy do một nhà máy sản xuất ra, ta có kết quả như sau (đơn 

vị mm): 

250, 259, 241, 253, 250, 252, 250, 257, 249, 248, 247, 250, 249, 248, 249, 250, 257, 

258, 256, 248. 

Giả sử đường kính của trục máy có phân phối chuNn. Hãy kiểm định giả thiết đường 

kính trung bình của các trục là µ = 250 mm, với mức ý nghĩa α = 0,05. 

2. Trọng lượng quy định của một loại chi tiết là 250 (gram). Giả sử trọng lượng tuân theo 

quy luật phân phối chuNn N(µ,5
2
). Người ta lấy mẫu n = 16 và tính được 244=x . Hãy 

kiểm định giả thiết H: µ = 250 với giả thiết đối H : µ < 250 vơi mức ý nghĩa α = 0,05. 

3. Đo 12 lần độ dài một chi tiết máy và tính được s
2
 = 0,9. hãy kiểm định giả thiết H: σ2

 = 

0,6 với mức ý nghĩa α = 0,05. 

4. Trọng lượng của một loại sản phNm theo quy định là 6kg. Sau một thời gian sản xuất, 

người ta tiến hành kiểm tra 120 sản phNm và tính được kgx 975,5=  và s’2 
= 5,7596 kg

2
. 

Với mức ý nghĩa α = 0,05, hãy cho kết luận về tình hình sản xuất. 

5. Trọng lượng trung bình khi xuất chuồng một trại chăn nuôi gà công nghiệp năm trước là 

3,3kg/con. Năm nay người ta sử dụng một loại thức ăn mới. Cân thử 15 con xuất 

chuồng, ta được số liệu sau (đơn vị tính là kg): 3,25 2,50 4,00 3,80 3,90 4,02 3,60 3,80 

3,20 3,82 3,40 3,75 4,00 3,50 3,75. Giả sử trọng lượng của gà là đại lượng ngẫu nhiên 

phân phối theo quy luật chuNn. 

a) Với mức ý nghĩa α = 0,05 hãy kết luận về tác dụng của loại thức ăn này. 

b) Nếu trại chăn nuôi báo cáo trọng lượng trung bình khi xuất chuồng là 3,5 kg/con thì 

có thể chấp nhận được không? Với mức ý nghĩa α = 0,05. 

6. Trọng lượng sản phNm một nhà máy sản xuất (X) là đại lượng ngẫu nhiên phân phối 

chuNn với độ lệch chuNn là σ = 2 kg và trọng lượng trung bình là 20kg. Nghi ngờ máy 

hoạt động không bình thường làm thay đổi trọng lượng trung bình của sản phNm, người 

ta cân thử 100 sản phNm và thu được kết quả sau: 

Trọng lượng sản phNm (kg) 19 20 21 22 23 

Số sản phNm tương ứng 10 60 20 5 5 

Với mức ý nghĩa hãy kết luận về điều nghi ngờ trên. 



7. Trọng lượng đóng bao của các bao gạo trong kho theo quy định là 40kg. Sau một thời 

gian sản xuất có ý kiến cho rằng gạo bị đong thiếu. Đội kiểm tra đã cân ngẫu nhiên 16 

bao và tính được kgx 8,39=  và s’ 
= 0,12kg. 

Với mức ý nghĩa α = 0,01 hãy kết luận về ý kiến trên, biết rằng trọng lượng các bao gạo 

tuân theo quy luật phân phối chuNn. 

8. Tỷ lệ phế phNm do một nhà máy từ động sản xuất là 5%. Kiểm tra ngẫu nhiên 300 sản 

phNm thấy có 24 sản phNm là phế phNm. Từ đó có ý kiến cho rằng tỷ lệ phế phNm do 

máy đó sản xuất có chiều hướng tăng lên. Hãy kết luận về ý kiến trên với mức ý nghĩa là 

α = 0,05. 

9. Nếu áp dụng phương pháp công nghệ thứ nhất thì tỷ lệ phế phNm là 6%, còn nếu áp dụng 

phương pháp công nghệ thứ hai thì trong 100 sản phNm có 5 phế phNm. Vì vậy có thể kết 

luận áp dụng phương pháp công nghệ thứ hai thì tỷ lệ phế phNm thấp hơn tỷ lệ phế phNm 

của phương pháp công nghệ thứ nhất không? 

Yêu cầu kết luận với mức ý nghĩa α = 0,05. 

10. Tỷ lệ bệnh nhân khỏi bệnh T khi điều trị bằng thuốc A là 85%. Thí nghiệm dùng loại 

thuốc B để chữa bệnh thì trong số 900 người mắc bệnh T có 810 người được chữa khỏi. 

Như vậy có thể kết luận thuốc A hiệu quả hơn thuốc B không? 

Yêu cầu kết luận với mức ý nghĩa α = 0,05. 

11. Trong một nước tỷ lệ dân cư mắc bệnh L là 0,155. Khám sức khỏe cho 1000 công nhân 

tại một khu mỏ thấy có 200 người mắc bệnh này. Hãy xem xét điều kiện lao động tại khu 

mỏ đó có ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc bệnh này không? 

Yêu cầu kết luận với mức ý nghĩa α = 0,01. 

12. Nếu máy móc hoạt động bình thường thì trọng lượng sản phNm tuân theo quy luật phân 

phối chuNn với độ lệch tiêu chuNn là 1 kg. Có thể coi máy móc còn hoạt động bình 

thường không nếu cân thử 30 sản phNm ta thấy độ lệch tiêu chuNn điều chỉnh mẫu là 1,1 

kg. 

Yêu cầu kết luận với mức ý nghĩa α = 0,01. 

13. Để kiểm tra sự chính xác của một máy, người ta đo ngẫu nhiên kích thước của 13 sản 

phNm do máy đó sản xuất và tính được s
’2 

= 14,6 mm
2
. Với mức ý nghĩa α = 0,01 hãy kết 

luận xem máy còn hoạt động chính xác hay không nếu theo thiết kế dung sai cho phép là 

12 mm
2
. Giả thiết kích thước của sản phNm là đại lượng ngẫu nhiên phân phối chuNn. 

 



ĐÁP SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG VII 

 

1. Chấp nhận giả thiết H: µ = 250. 

2. Giả thiết H được chấp nhận. 

3. Giả thiết H được chấp nhận. 

4. Tình hình sản xuất bình thường. 

5. a) Thức ăn mới có tác dụng làm tăng trọng lượng của gà. 

b) Chấp nhận báo cáo về trọng lượng gà xuất chuồng. 

6. Chưa có cơ sở để nói rằng máy móc hoạt động không bình thường. 

7. Ý kiến trên là có cơ sở. 

8. Có cơ sở để coi tỷ lệ phế phNm tăng lên. 

9. Không có cơ sở để nói rằng áp dụng phương pháp công nghệ hai thì tỷ lệ phế phNm thấp 

hơn phương pháp công nghệ một. 

10. Có cơ sở để nói rằng điều trị bằng thuốc B thì hiệu quả hơn. 

11. Kết luận: có  

12. Máy móc vẫn hoạt động tốt. 

13. Máy móc vẫn hoạt động chính xác. 

 


