
Examenvragen Statistiek I (HI jan 2012) 

Theorie:

MEERKEUZEVRAGEN

1) Van een reeks waarnemingen wordt een boxplot geconstrueerd. Hoeveel procent van deze 
waarnemingen heeft een warde die groter is dan de bovenrand van de doos in de boxplot?

A: 15%
B: 25%
C: 50%
D: 75%

2) Voor de steekproef met waarneming (6,4) en 7,1) bedraagt de Pearson correlatiecoëfficiënt tussen 
de geobserveerde variabelen X en Y

A: 1
B:-1
C: -0,5
D:0,5

3) Vraag met een BMW: 
Verkochte eenheden: 40 50 60
Kans: 0,3 0,2 0,5

    Wat is de variantie van het aantal verkochte eenheden?
A: 45
B: 76
C: 1234
D: 3456

4) Voor een steekproef met waarnemingen (75, 70), (80, 77)en (76, 67) bedraagt de Spearman 
rangcorrelatiecoëffieciënt tussen de geobserveerde variabelen X en Y

A: 1
B:-1
C: -0,5
D:0,5

5) De hoeveelheid reiskoffers op een passagiersvliegtuig heeft een gemiddelde van 200 en een 
standaardafwijking van 220. De kans dat de gemiddelde hoeveelheid reiskoffers van een lukraak 
samengestelde groep van 100 vliegtuigen minstens 250 reiskoffers bedraagt is

A: 0,5673
B: 0,0116
C: 0,8334
D: 0,0236

6) De eerste Fries Elfsteden vond plaats op 5 januari 1909. In januari 1997 werd de 15de en voorlopig 
laatste Elfstedentocht. Gemiddeld betekent dit dat de schaatstocht om de
 ..103... / 15 ≈ ..6,87.. jaar plaats vindt. Ga ervan uit dat het aantal Elfstedentochten per jaar Poisson 
verdeeld is. Wat is de kans dat er de volgende 5 jaar geen Elfstedentocht zal plaatsvinden?

A: 0,07
B: 0,48
C: 0,83



D: 0,02
7) Vraag ivm bekendste Belgische statisticus -> Adolphe Quetelet
8) Lange maar makkelijke vraag waarbij je gwn 1/6! moest doen.
9) Vraag met variantie berekenen
10) Een student beweert dat de covariantie tussen twee kansvariabelen X en Y gelijk is E(XY), is dit 
waar?

A: Neen dat is nooit waar.
B: Ja, indien E(X)=0 en E(Y)=0
C: Ja, dit is altijd waar.
D: Ja, indien X en Y onafhankelijk kansvariabelen zijn.

Grote vragen:

-Een kansvariabele X is beta verdeeld met parameters α  en β . De kansdichtheid van een beta 

verdeelde kansvariabele X is gelijk aan: f ✈ x ✉✝
Γ ✈α☞ β✉

Γ ✈α✉ Γ ✈ β✉
xα− 1✈1− x✉

β−1

In deze uitdrukking is 0 ≤ x ≤ 1, stelt Γ ✈ ✉  de gamma fucntie voor, en zijn Γ ✈α✉ ,

Γ ✈ β✉  en Γ ✈α☞ β ✉  constanten. De verwachte waarde en de variantie van een beta 

verdeelde kansvariabele zijn gelijk aan:

μ x✝E ✈ X ✉✝❿  
α

α☞ β   en σ x
2
✝❿  var(X) = 

α β

✈α☞ β ✉
2

✈α☞ β☞1✉

Wat is de kansdichtheid van Y = 1- X ? Hoe heet deze en wat zijn de parameters ervan? Wat is de 
verwachte waarde van Y? Wat is de variantie van Y?

Oplossing:
Via transformatiestelling oplossen!

° y = g(x) = 1-n : Strikt dalend, dus ok

° g
−1

(y) = n = 1-y

° ∣ g
−1✈ y✉

dy ∣  = ∣−1∣

° f y ✈ y ✉✝
Γ ✈α☞ β ✉
Γ ✈α✉ Γ ✈ β ✉

✈1− y✉
α−1

✈1−1☞ y✉ β−1

=          ...        y β− 1  ✈1− y✉
α− 1

y Beta verdeeld met parameters βen α

E(y) = 
β

α☞ β



Var(y) = 

αβ

✈α☞ β ✉
2

✈α☞ β☞1✉

OEFENINGEN     :  
-Oefening uit ‘Kansen en verwachtingen’ van de duivenmelker, met X= reistijd snelste duif etc.
-Kansboom opstellen en tekenen
-Endan nog 2 andere vragen.
-Goed het verschil tussen ratio/interval/kwalitatief/kwantitatief geschaald kennen. Er was nog een 
oefening met aantal sterren van hotels als ranking.

Goodluck


