
Econometria I
Exercicis de repàs d’estadística

Poblacions i paràmetres

1. ( 0) Considera que una variable Z pot prendre només els següents valors,
qualsevol d’ells amb la mateixa probabilitat:

Z = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}.

(a) Dibuixa, amb el màxim de detall possible, la funció de densitat de proba-
bilitat de Z.

(b) Calcula E(Z). Mostra tots els passos.

(c) Calcula var(Z). Mostra tots els passos.

2. ( 0) Considera que una variable Z∗ pot prendre només els següents valors,
qualsevol d’ells amb la mateixa probabilitat:

Z∗ = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100}

(a) Dibuixa, amb el màxim de detall possible, la funció de densitat de proba-
bilitat de Z∗.

(b) Calcula E(Z∗).

(c) Calcula var(Z∗).

(d) Compara el resultat de l’apartat (b) d’aquesta pregunta amb el mateix
apartat de la pregunta anterior. Quina propietat de l’esperança podem
il·lustrar?

(e) Compara el resultat de l’apartat (c) d’aquesta pregunta amb el mateix
apartat de la pregunta anterior. Quina propietat de la variància podem
il·lustrar?

3. ( 0) Considera que tenim totes les observacions d’una població d’una variable
aleatòria Z, mesurada en euros. Estudia analíticament, pas a pas, com variarà
E(Z), var(Z) i la desviacions estàndar de Z si ara canviem les unitats de mesura
d’euros a milers d’euros.

4. ( 0) Considera que tenim tots els parells d’observacions d’una població de dues
variables aleatòria (Z1, Z2):

Z1 Z2

1 2
2 4
3 6
4 8
5 10

1



(a) Sabent que E(Z1) = 3 i E(Z2) = 6, calcula la covariància entre Z1 i Z2.

(b) Sabent que var(Z1) = 2.5 i var(Z2) = 10, calcula el coefficient de correlació
simple entre Z1 i Z2.

5. ( 0) Considera que tenim totes les observacions d’una població d’una vari-
able aleatòria Z1 i també d’una altra variable Z2. Ambdues variables estan
mesurades en euros.

(a) Estudia rigorosament com variarà cov(Z1, Z2), si ara canviem les unitats
de mesura de Z1 d’euros a milers d’euros. I el coeficient de correlació entre
les dues?

(b) Estudia rigorosament com variarà corr(Z1, Z2), si ara canviem les unitats
de mesura de Z1 i de Z2 d’euros a milers d’euros. I el coeficient de correlació
entre les dues?

Distribucions

6. ( Í ) Utilitzant l’ajuda de les taules de Gretl, troba el valor de c per cada cas.
Fes un dibuix (aproximat) a on es vegi el valor c i la probabilitat esmentada en
cada cas.

(a) Prob {Z > c} = 0.025 si Z ∼ N(0, 1)

(b) Prob {|Z| > c} = 0.10 si Z ∼ N(0, 1)

(c) Prob {Z > c} = 0.025 si Z ∼ t(8)

(d) Prob {Z > c} = 0.025 si Z ∼ t(100)

(e) Prob {|Z| > c} = 0.05 si Z ∼ t(100)

7. ( Í ) Utilitzant les taules de la distribució corresponent que proporciona Gretl
troba:

(a) Prob {Z > 1.96} si Z ∼ N(0, 1)

(b) Prob {|Z| > 1.96} si Z ∼ N(0, 1)

(c) Prob {−1.96 < Z < 1.96} si Z ∼ N(0, 1)

(d) Prob {Z > 2} si Z ∼ t(6)

(e) Prob {Z > 6} si Z ∼ χ2(8)

(f) Prob {Z > 6} si Z ∼ F (2, 10)

8. (0Í) Suposa que les qualificacions d’un curs d’econometria es poden aproximar
per una N(5, 1).

(a) Quina és la proporció de suspesos?

(b) Quina proporció (%) d’alumnes trobariem amb una qualificació entre 6 y
7 punts? (Utilitza l’ajuda de Gretl)

(c) Quina nota delimita al 10% dels alumnes amb notes més altes?(Utilitza
l’ajuda de Gretl)

9. ( 0) Donada la informació proporcionada sobre el comportament de Z, as-
senyala E(Z) i var(Z) en cada cas.
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(a) Z ∼ N(0, 1)

(b) Z ∼ N(3, 100)

(c) Z ∼ t(12)

(d) Z ∼ t(100)

(e) Z ∼ t(∞)

(f) Z ∼ χ2(4)

(g) Z ∼ χ2(8)

10. ( 0) Si sabem que Z1 ∼ N(0, 1) i Z2 ∼ N(0, 1) són dues variables independents.
Què podries dir sobre la distribució (tipus, esperança i variància) de les següents
variables:

(a) Z3 = Z1 + Z2

(b) Z4 = Z1 · 4
(c) Z5 = 2 + 4Z1

(d) Z6 = Z1 − Z2

(e) Z7 = Z2
1

(f) Z8 = Z2
1 + Z2
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Població i paràmetres versus Mostra i estadístics

11. ( 0) Tenim que la població d’una variable Z = {6, 7, 6, 8, 5, 7, 6, 9, 10, 6}.

(a) Calcula E(Z), var(Z).

(b) Considera que treiem la següent mostra d’aquesta població: {6, 8, 10}.
Calcula la mitjana mostral, Z̄, i la variància mostral de Z.

(c) Considera que treiem la següent mostra d’aquesta població: {6, 5, 9}. Cal-
cula la mitjana mostral, Z̄, i la variància mostral de Z.

(d) Creus que la mitjana mostral, Z̄, és una variable aleatória? I la variància
mostral?. Raona la resposta.

Simulació de la conducta d’una variable aleatòria

12. ( Í ) Crea un fitxer d’instruccions de Gretl que generi 100 observacions d’una
variable aleatòria Z1 ∼ N(0, 1). Abans de la comanda que genera la variable,
inclou la comanda ’set seed 1234’. Executa el guió. Un cop generades aquestes
observacions, utilitzant els menús de la finestra principal, troba:

(a) Els estadístics bàsics per aquesta variable (mitja mostral, variància i desviació
estandard). Han sortit com esperaves? Comenta.

(b) L’histograma de freqüències de les observacions de Z1 de la mostra. Han
sortit com esperaves? Comenta.

13. (Í ) Repeteix l’exercici anterior però generant ara 10.000 observacions de Z1 en
lloc de 100. Comenta els resultats: fixa’t amb la mitjana mostral, la variància
mostral i l’histograma obtinguts en aquest exercici en comparació a l’obtingut
en l’exercici anterior. Han variat en la direcció que esperaves?

Relacions lineals entre variables

14. ( 0) Demostra que si entre dues variables, X i Y , existeix una relació linial
exacta, Y = a + bX amb b 6= 0, el coeficient de correlació entre X i Y és igual
a 1 si b > 0 i igual a -1 si b < 0.
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15. ( Í ) Considera la variable aleatòria Z1 ∼ N(0, 4) i definim Z2 = Z1 + 3.

(a) Què pots dir de la correlació entre Z1 i Z2?

(b) Escriu un guió d’instruccions deGretl que generi 1000 observacions d’aquestes
dues variables. Executa el guió. Inclou la instrucció ’set seed 10101’ abans
de generar les observacions. Fes un plot amb les observacions generades,
en el pla (Z2, Z1). Utilitza el menu de Gretl per trobar el coeficient de cor-
relació simple d’observacions de Z1 i Z2 incloses en la mostra. Comenta.

16. ( Í ) Sabem que Z1 ∼ N(3, 4) i Z2 = 2 · Z1 + v on v ∼ N(0, 9).

(a) Què pots dir de la correlació entre Z1 i Z2?

(b) Amb l’ajuda d’un guió d’instruccions de Gretl genera 1000 observacions
de Z1 i Z2. Inclou la instrucció ’set seed 10101’ abans de generar les ob-
servacions. Fes un plot amb les observacions generades, en el pla (Z2, Z1).
Troba el coeficient de correlació simple mostral entre Z1 i Z2.

(c) Si volguessis augmentar la correlació entre les dues variables, quin element
en la generació de Z2 podríem canviar?

17. ( Í ) Considera Z1 ∼ N(0, 4). Defineix una altra variable aleatòria Z2 de forma
independent. Amb l’ajuda de Gretl, genera 1000 observacions de Z1 i 1000
observacios de Z2. Inclou la instrucció ’set seed 10101’ abans de generar les
observacions.

(a) Calcula el coeficient de correlació simple mostral entre les dues. Ha de
sortit com esperaves?

(b) Fes un plot de les 1000 observacions en el plà (Z1, Z2). Et sorprèn? Co-
menta.

18. (Í ) Considera les següents observacions de Z1 i Z2:

Z1 Z2

2 4
4 8
8 16
10 20

(a) Què pots dir sobre la covariància mostral entre Z1 i Z2? I sobre el seu
coeficient de correlació mostral?

(b) Calcula la covariància mostral i el coeficient de correlació mostral entre
les dues variables. (Pots utilitzar l’ajuda d’una calculadora). Han sortit
aquests estadístics com esperaves?

(c) Repeteix (b), però utilitzant ara el programa Excel per realitzar els calculs.
(És a dir, entra les observacions en un full de càlcul i defineix les formules
corresponents per calcular aquests dos estadístics)
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Estadística per vectors de variables aleatòries

19. ( 0) Sigui Z =

[
Z1

Z2

]
un vector aleatori. Sabent que E(Z1) = 4, E(Z2) = 8,

V ar(Z1) = 100, V ar(Z2) = 49 i Cov(Z1, Z2) = −2, troba E(Z) i V ar(Z).

20. ( 0) Si definim:

Z =

[
Z1

Z2

]
∼ N

([
3
5

]
,

[
4 0
0 9

])
(a) Què podem dir deE(Z), V ar(Z), E(Z1), V ar(Z1), E(Z2), V ar(Z2), Cov(Z1, Z2),

Cov(Z2, Z1), Corr(Z1, Z2) ?

(b) Què podem dir de la distribució de Z1? I de Z2?

(c) Què podem dir de la distribució de W ≡ Z1−3
2

?

(d) Què podem dir de la distribució de Y ≡ Z1 + 2 · Z2 ?

(e) Què podem dir de la distribució de V ≡ (Z1−3
2

)2 + (Z2−5
3

)2?

21. ( 0) Definim:

Z =

[
Z1

Z2

]
com un vector que inclou les variables aleatòries Z1 i Z2. Per cadascún dels
següents casos, calcula el coeficient de correlació simple entre Z1 i Z2.

(a) V ar(Z) =

[
9 0
0 100

]
(b) V ar(Z) =

[
9 30
30 100

] (c) V ar(Z) =

[
9 −18
−18 100

]

22. ( 0) Considera que:

E(Z1) = 8, E(Z2) = −3 i E(Z3) = 5,

V ar(Z1) = 8, V ar(Z2) = 4 i V ar(Z3) = 16,

Cov(Z1, Z2) = 16, Cov(Z1, Z3) = −0.2 i Cov(Z2, Z3) = 9,

Detalla E(Z) i V ar(Z) si Z =

Z1

Z2

Z3

.
23. ( 0) Considera que tenim un vector columna Z que conté dues variables aleatòries:

Z1 i Z2. Z està conjuntament distribuida com una Normal amb vector d’esperances
µ i matriu de variancies i covariancies, Σ:

Z ∼ N(µ,Σ)

Considera que:

E(Z1) = 4 E(Z2) = 10 V ar(Z1) = 2 V ar(Z2) = 4 Cov(Z1, Z2) = 0.
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(a) Considera que definim la variable Z1 + 3Z2. Aplica les propietats de
l’esperança i la variància per trobar E(Z1 + 3Z2) i var(Z1 + 3Z2). Què
pots dir sobre la distribució que seguirà (Z1 + 3Z2)?

(b) Considera la següent propietat:

Si Z ∼ N(µ,Σ) → AZ ∼ N(Aµ,AΣA′)

on A és una matriu de constants. Volem utilitzar aquesta propietat per
trobar E(Z1 + 3Z2) i var(Z1 + 3Z2). Detalla els elements de µ, Σ. Detalla
els elements de la matriu A per tal que AZ = Z1 + 3Z2.

(c) Aplica la propietat donada a l’apartat (b) per trobar la distribució, l’esperança
i la variància de Z1 + 3Z2.
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