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TEMA 2 
ESTIMACIÓ PUNTUAL I PER INTERVAL 

EXERCICIS RECOMANATS 
ESTADÍSTICA ECONÒMICA I EMPRESARIAL II 

GRAU EN ECONOMIA 
 
 
2.1 Consideri la variable aleatòria que té per funció de densitat: 

Com a estimador del paràmetre θ, en mostres aleatòries de grandària n=2, es defineix: 

Comprovar si aquest estimador és no esbiaixat.  
 
 
2.2. Consideri una distribució de Poisson de paràmetre λ desconegut. Comprovi si la mitjana 
mostral és un estimador no esbiaixat de λ. 
 
2.3. Comprovar si els següents estimadors del paràmetre poblacional μ d’una distribució normal 
són consistents: 

n
x2 + x + ... + x + x + x = n1-n321

1μ̂   
1+n

x + x + ... + x + x + x = n1-n321
2μ̂  

 
2.4. Consideri una variable aleatòria N(μ,σ) i dos estimadors de la mitjana poblacional μ 
obtinguts a partir d'una mostra de tamany n: 

Calcular l'error quadràtic mitjà d'aquests dos estimadors i comentar els resultats obtinguts.  
 
2.5. Una variable aleatòria té la següent funció de densitat: 

S'estima el paràmetre θ, mitjançant una mostra de grandària n=2, de dues maneres diferents: 

Seleccionar entre els dos estimadors a partir del seu error quadràtic mitjà.  
 
2.6. Si en la distribució N(μ,σ) la variància és desconeguda i la mitjana també, calcular 
l'estimador màxim versemblant de la variància, en una mostra aleatòria de grandària n.  
 
2.7. Si en la distribució normal de l'exercici anterior es desconeixen els dos paràmetres (μ,σ2), 
calcular els estimadors màxim versemblants d'aquests paràmetres.  
 

 0>   0x      e = f(x) x- θθ θ ≥  

 
4

x3 + x = 21θ̂  

1-n
x + x + ... + x + x + x = n1-n321

1μ̂   
1+n

x + x + ... + x + x + x = n1-n321
2μ̂  

 0>   0x      e = f(x) x- θθ θ ≥  

3
x4 + x2 = 21

1θ̂  
3

x5 + x4 = 21
2θ̂  
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2.8. En una mostra aleatòria de 100 productes fabricats per una empresa, un 20% no van 
superar les normes de qualitat establertes. Construir un interval de confiança del 95% per a la 
proporció poblacional d'articles que no satisfan les normes de qualitat.  
 
 
2.9. D'una població N(μ,3) s'extreu una mostra aleatòria simple de grandària 25 sent la suma 
dels elements de la mostra igual a 60. Determinar l'interval de confiança del 95% per a la 
mitjana de la població.  
 
2.10. Amb la mateixa informació mostral de l'exercici anterior, determinar l'interval de confiança 
del 90% de la variància d'una població normal. Compara els resultats amb els de l’exercici 
anterior. A quines conclussions arribes? 
 
2.11. D'una població amb σ2=11 s'extreu una mostra aleatòria simple de grandària n=36, sent la 
suma dels seus elements igual a 180. Determinar l'interval de confiança per a la mitjana 
poblacional de, al menys, el 90%. 
 

2.12. En una població amb distribució exponencial donada per: 0>    0x      e 
1 = f(x) x

1
- θ

θ
θ ≥   

S'extreu una mostra de grandària n=100 en la que:  1016 =       214 = xx 2
i

100

1i=
i

100

1i=
∑∑  

Determinar l'interval de confiança del 90% per al paràmetre θ. 
 
2.13. D'una caixa amb boles blanques i negres s'extreu una mostra aleatòria simple de 
grandària n=140, obtenint 80 boles blanques. Trobar l'interval de confiança de la proporció p de 
boles blanques de la caixa a un nivell de confiança del 99,7%. 
 
2.14. Sigui una població X caracteritzada per una llei normal de mitjana μ i variància σ2=64. 
Construir un interval de confiança al 95% per al paràmetre μ si a partir d'una mostra de 
grandària igual a 9 s'ha obtingut la següent informació: 
 

29, 30, 35, 36, 40, 42, 45, 47, 48 
 
2.15. En el problema anterior, suposi que σ2 és desconegut. Construir un interval de confiança 
per a μ amb un nivell de confiança del 95%. 
 
2.16. Suposi que X representa el comportament d'una població amb distribució de probabilitat 
desconeguda, de la qual tampoc es coneixen els paràmetres μ i σ2. Construir un interval de 
confiança per a μ si a partir d'una mostra de grandària n=200 s'ha obtingut que la mitjana és 
igual a 13 i la desviació estàndard igual a 5. 
 
2.17. Suposi una variable aleatòria X que segueix una distribució normal amb esperança 
desconeguda i variància igual a 25. Calcular el tamany mínim per a que amb una probabilitat 
del 95% l'interval: 

contingui el paràmetre poblacional μ.  
 
2.18. D'una població normal amb mitjana μ i variància σ2 s'ha agafat una mostra de tamany n=8 
obtenint les següents observacions: 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16. Calcular un interval de 
confiança al 95% de grau de confiança per a la variància poblacional.  

 1) + X 1, - X(  
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2.19. Es vol efectuar una enquesta per determinar les necessitats sanitàries d'una ciutat 
(consideri que la població és infinita). S'estableix un nivell de confiança del 95.45% (α=0.0455) i 
un error màxim admissible d=2%. Es pot afirmar que les següents afirmacions són certes? Per 
què? 
 
a. Si el marge d'error fos d=1% llavors augmentaria el tamany de la mostra n (mantenint 
constant el nivell de confiança). 
b. Si augmenta el tamany de la mostra fins a n=5000 augmenta el marge d'error (mantenint 
constant el nivell de confiança). 
c. Si el nivell de confiança fos del 99% (α=0.01) l'error màxim admissible augmenta (mantenint 
constant el tamany de la mostra). 
 
2.20. En relació a la determinació del tamany d'una mostra per estimar proporcions 
poblacionals, justifiqui la certesa o no de les següents afirmacions: 
 
a. El nivell de confiança sols serà necessari si es volen estimar les proporcions amb exactitud. 
b. El nivell de confiança i l'error màxim admissible es determinen a partir de la dispersió de la 
població que es desitja estudiar. 
c. El nivell de confiança i l'error màxim admissible els fixa l'investigador de manera independent. 
 
2.21. Es vol realitzar una enquesta per determinar el percentatge de vots d'un partit polític en 
les properes eleccions al Parlament de Catalunya. S'estableix un nivell de confiança del 95% i 
un error màxim admissible en valor absolut del 3%. 
 
a. Determinar el tamany mostral. 
b. Si es desitja mantenir el tamany de la mostra trobat en l'apartat anterior però es vol que el 
marge d'error sigui en valor absolut de l'1%, justificar (SENSE CALCULAR-HO) què passarà 
amb el nivell de confiança? 
c. Respecte al primer apartat, és compatible un augment del nivell de confiança i del marge 
d'error mantenint constant el tamany mostral? Justificar breument la resposta. 
 
2.22. S'està realitzant un estudi mitjançant enquesta a la ciutat de Barcelona i es vol calcular, 
entre d'altres aspectes, la taxa d'atur. Si es duen a terme 1000 enquestes i es treballa amb un 
nivell de confiança del 99%, quin és l'error màxim tolerable? 
 
2.23. Justificar si les següents afirmacions relatives al tamany d'una mostra són certes: 
 
a. Si augmenta el nivell de confiança i es manté constant el nombre d'elements de la mostra 
disminueix el marge d'error en l'estimació del paràmetre poblacional. 
b. Si disminueix el nombre d'elements de la mostra i es manté constant el marge d'error en 
l'estimació del paràmetre poblacional disminueix el nivell de confiança. 
 
2.23. Es vol efectuar una enquesta per determinar les preferències literàries dels joves 
catalans. S'estableix un nivell de confiança del 90% i un error màxim admissible d=5%. 
Justificar si són certes o no les següents afirmacions: 
 
a. Si el marge d'error fos d=1% llavors augmentaria el tamany de la mostra n (mantenint 
constant el nivell de confiança). 
b. No és possible calcular el tamany de la mostra sense conèixer el nombre d'elements de la 
població. 


