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1. Rozpatrzymy model regresji dany następującym wzorem:

Yi = β1xi + ǫi, i = 1, 2, ..., n,

gdzie ǫi i = 1, 2, ..., n są niezależnymi błędami o rozkładzie N(0, σ).

a) Wyznacz postać estymatora β̂1 współczynnika kierunkowego metodą najmniejszych kwa-

dratów.

b) Sprawdź czy wyznaczony estymator jest estymatorem nieobciążonym parametru β1.

c) Wyznacz wariancję estymatora.

d) Policz cov(Y , β̂1).

2. Dla danych wysymulowanych zastosuj metodę znajdowania punktu zmiany reżimu opisaną

w pracy: Gajda Janusz, Sikora Grzegorz, Wyłomańska Agnieszka: Regime variance testing -

a quantile approach, Acta Phys. Polon B 44(5), 1015-1035, 2013.

Sprawdź poprawność metody wykorzystując symulacje Monte Carlo.

3. W modelu regresji

Yi = β0 + β1xi + ǫi, i = 1, 2, ..., n (1)

gdzie ǫi, i = 1, 2, ..., n są niezależnymi zmiennymi losowymiN(0, σ), za pomocą metody Monte

Carlo sprawdź rozkład estymatorów β̂0 oraz β̂1 i porównaj go z rozkładem teoretycznym przy

ustalonej wielkości σ.

4. Wykorzystując tą samą metodę co w poprzednim zadaniu, sprawdź rozkłady studentyzowa-

nych estymatorów β̂0 oraz β̂1 i porównaj je z rozkładami teoretycznymi.

5. Skonstruuj przedziały ufności dla parametrów β0 i β1 z równania (1) na danym poziomie uf-

ności α. Następnie za pomocą metody Monte Carlo, sprawdź jakie jest prawdopodobieństwo,
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że teoretyczne wartości parametrów należą do wyznaczonych przedziałów ufności. Wyniki wy-

konaj dla różnych długości prób oraz w dwóch przypadkach, kiedy σ jest znana i nieznana.

6. Dla danych z zadania 1/lista 1 skonstruuj prostą regresji na podstawie 990 najmniejszych

obserwacji. Skonstruuj przedział ufności dla prognozy w modelu regresji (1) dla ostatnich

10 największych obserwacji i porównaj z danymi. Zadanie wykonaj przy założeniu, że σ jest

znana i nieznana.

7. Wysymuluj dwuwymiarowy wektor (x, Y ) opisany równaniem (1). Wyznacz przedziały ufności

dla wartości średniej zmiennej Y (x0) dla x0 = x dla różnych wielkości n przy założeniu, że σ

jest wielkością znaną.
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