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BÀI TẬP 
 
 
 
 
 
Thực hành là một phần không thể thiếu ñược ñối với môn học Thiết kế thí nghiệm. Qua các ví 
dụ, bài tập và các thao tác tính toán sẽ giúp cho học viên nắm và hiểu sâu hơn các vấn ñề lý 
thuyết; ñồng thời cũng biết cách xử lý ñược các tình huống khác nhau thường gặp trong thực 
tế. Phần A của tài liệu này sẽ ñề cập ñến một số bài tập và yêu cầu tính toán ñối với từng bài 
cụ thể. 
 

Bài 1 Nhật ñồ và thống kê 

1.1. Nội dung 

Trong bài 1, học viên cần phải thực hiện một số nôi dung sau ñây: 

1) Sắp xếp số liệu 
2) Chia khoảng, tính tần số, vẽ nhật ñồ 
3) Tính và trình bày các thống kê chủ yếu 

1.2. Các bài tập 

 
Bài tập B-1.1: 

Vẽ nhật ñồ và/hoặc tính các tham số thống kê (trung bình cộng, trung vị, mode, phương sai, 
ñộ lệch chuẩn, hệ số biến ñộng, khoảng biến thiên, giá trị max và min, sai số tiêu chuẩn) ñối 
với các ví dụ và bài tập trong giáo trình Thiết kế thí nghiệm 2007 (GTTKTN-2007) ở các 
chương sau ñây: 

Chương 1:  Ví dụ 1.1 (tr.10), 1.2 (tr.11), 1.6 (tr.12), ví dụ (tr.16), bài tập 1.3.4 (tr.18),  

Chương 2:  Ví dụ 2.5 (tr.23), 2.7 (tr.24), 2.8 (tr.25), 2.16 (tr.33), bài tập 2.7.1, 2.7.3, 2.7.4 
(tr.35) và 2.7.5 (tr.36), 

Chương 3: Bài tập 3.9.2 (tr.50),  

Chương 4:  4.2 (tr.56), 4.3 (tr.64), 4.4 (tr.68), 4.5 (tr.73), bài tập 4.5.1 và 4.5.2 (tr.75), 4.5.3 
và 4.5.4 (tr.76), 

Chương 5: Ví dụ 5.1 (tr.82), 5.2 (tr.86), 5.3 (tr.90), bài tập 5.4.1 và 5.4.2 (tr.95), 

Chương 6: Ví dụ 6.1 (tr.100), bài tập 6.7.1, 6.7.2 và 6.7.3 (tr.110), 

Chương 7: Ví dụ 7.1, 7.2 (tr.112), 7.3, 7.4 (tr.115), 7.5 (tr.119), 7.6 (tr.120), 7.7, 7.8 
(tr.122), 7.9 (tr.123), bài tập 7.51, 7.5.2 (tr.123), 7.5.3 (tr.124) 
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Bài tập B-1.2:  

Vẽ nhật ñồ và tính các tham số thống kê ñối với chiều dài của 30 con cá (cm) 

14 21 27 38 22 26 

25 27 34 40 49 26 

17 16 37 25 30 34 

20 11 35 32 24 19 

35 19 40 31 29 20 
 
Bài tập B-1.3a: 

Khối lượng trung bình (gram) của cá hồi bảy sắc trước và sau 30 ngày nuôi thí nghiệm ở 3 
công thức thí nghiệm (LP =25%, OP = 45% và HP = 65%) và 6 mức lysin (1 = 1%, 2 = 1,2%, 
3 = 1,4%, 4 = 1,6%, 5 = 1,8% và 6 = 2%) ñược trình bày như sau: 
 

Trước thí nghiệm  Sau thí nghiệm 

Protein  Protein 

 
Lysin 

LP OP HP  LP OP HP 

1 0,91 0,91 0,92  1,66 2,42 1,93 

2 0,95 0,91 0,90  2,22 2,89 2,35 

3 0,93 0,92 0,92  2,51 3,60 2,84 

4 0,93 0,92 0,93  3,06 4,37 3,22 

5 0,91 0,91 0,91  3,49 4,89 3,76 

6 0,94 0,92 0,92  3,37 4,71 4,15 
 
Bài tập B-1.3b: 

Tương tự như ví dụ B-1.3a, ta có lượng thức ăn thu nhận (gram /cá) và protein thu nhận (gram 
/cá) ở các mức protein và lysin tương ứng như sau: 

 
Thức ăn thu nhận  Protein thu nhận 

Protein  Protein 

 
Lysin 

LP OP HP  LP OP HP 

1 1,20 1,24 1,01  0,30 0,56 0,65 
2 1,51 1,60 1,14  0,38 0,72 0,74 
3 1,80 1,98 1,44  0,45 0,89 0,93 
4 2,07 2,25 1,73  0,52 1,01 1,12 
5 2,19 2,53 1,95  0,55 1,14 1,27 
6 2,29 2,55 2,08  0,57 1,15 1,35 

Vẽ nhật ñồ và tính các tham số thống kê của bộ số liệu nêu trên. 
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Bài tập B-1.4: 
Vẽ nhật ñồ và tính các tham số thống kê ñối với khối lượng (gram) của 160 quả trứng gà cân 
ñược tại trại Quang Trung, ðH Nông nghiệp I Hà Nội (số liệu ñược lấy từ ñề tài nhóm sinh 
viên nghiên cứu khoa học năm học 2002 - 2003) 

54,9 54,0 55,8 50,4 55,3 50,3 53,1 50,9 50,9 53,8 
54,5 52,2 54,3 55,5 51,8 53,6 52,5 48,5 52,8 55,0 
52,3 52,0 52,0 53,1 55,8 53,4 51,2 49,5 52,6 54,7 
56,4 56,1 55,4 53,5 44,7 64,4 55,4 54,8 55,5 58,7 
65,6 59,9 65,5 48,0 65,5 55,0 55,0 55,0 62,2 61,6 
46,1 50,0 53,5 53,0 61,5 62,0 61,1 58,6 59,7 52,6 
50,6 54,2 63,1 53,6 61,0 58,2 53,9 50,6 55,5 57,5 
65,2 61,0 61,6 63,0 58,0 58,6 58,4 58,7 65,2 61,8 
60,7 63,7 62,2 63,4 64,1 63,7 73,4 62,7 61,5 59,9 
58,2 54,2 53,8 49,4 60,3 64,6 61,5 59,0 70,4 61,8 
64,2 59,8 56,2 62,9 56,5 37,9 43,3 39,4 41,3 41,3 
41,6 43,8 39,4 42,3 40,8 40,0 41,3 37,9 45,8 41,4 
40,6 40,4 45,4 38,4 37,5 42,0 38,6 37,8 40,3 41,3 
38,5 43,3 42,6 38,2 43,7 41,6 38,8 39,0 39,4 51,7 
49,7 51,7 50,7 47,6 54,8 52,9 52,9 54,0 41,6 50,3 
52,1 47,9 49,1 47,0 49,8 51,9 48,6 48,6 60,0 52,9 

Bài tập B-1.5: 

Vẽ nhật ñồ và tính các tham số thống kê ñối với P - khối lượng (gram), D- ñường kính lớn 
(cm) và d - ñường kính bé (cm) trứng của giống gà Coqard (Bỉ) 

P D d P D d P D d P D d 

57,70 55,23 43,76 62,90 56,68 44,79 60,90 56,42 43,73 66,80 58,37 45,12 
55,20 55,39 42,33 66,50 57,57 42,27 60,30 56,93 43,63 60,10 54,95 44,35 
62,10 54,43 42,17 56,10 58,15 45,10 62,20 55,20 44,97 71,20 60,58 45,56 
53,90 58,04 44,39 60,00 55,76 43,64 55,30 53,67 42,85 61,60 56,73 44,34 
63,00 55,69 44,84 60,50 57,71 43,37 63,60 57,19 44,30 61,20 57,36 43,57 
69,30 56,64 46,66 63,30 58,82 43,80 63,60 57,05 44,98 59,00 53,26 44,86 
64,80 55,40 45,64 57,90 60,51 41,79 65,90 56,94 45,96 67,90 57,07 46,27 
60,10 57,25 43,09 62,30 56,67 44,72 56,30 54,65 43,03 59,00 58,17 42,82 
51,90 52,88 41,91 57,90 54,63 44,04 58,80 57,06 45,90 51,50 52,28 41,91 
56,80 54,64 42,70 55,50 53,68 43,26 59,30 55,46 43,81 62,60 55,62 44,95 
59,10 54,24 44,24 67,40 56,65 45,98 53,40 52,71 42,45 64,20 56,82 44,79 
58,60 53,83 44,35 60,90 56,68 43,89 58,90 55,05 43,77 71,20 61,15 46,00 
58,90 58,31 42,78 63,50 56,88 44,86 61,60 58,59 45,43 54,20 54,24 42,58 
60,70 57,26 43,54 57,60 57,65 42,53 64,40 57,78 45,20 54,50 54,99 42,32 
65,50 58,10 44,54 61,20 56,28 44,11 66,30 55,12 45,17 69,10 60,99 44,85 
68,50 58,51 45,64 56,60 53,94 43,65 67,40 55,89 43,34 55,90 54,41 42,62 
59,10 55,71 43,98 56,70 55,88 42,82 60,10 55,24 44,08 66,00 58,19 45,69 
52,50 53,07 42,12 65,70 57,13 45,74 59,40 55,68 43,69 68,00 59,93 45,50 
61,20 56,94 44,13 56,30 56,03 42,57 53,90 52,69 42,72 62,00 56,80 44,20 
67,30 59,19 44,97 57,10 57,39 42,21 61,30 54,99 44,38 56,70 55,66 42,41 
63,90 54,77 45,65 70,30 58,99 46,38 64,10 57,28 45,08 67,00 58,49 45,56 
54,70 56,57 44,69 61,90 56,82 44,08 59,00 55,73 43,23 53,80 52,44 43,38 
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1.3. Trình bày kết quả 

1.3.1. ðồ thị 

� Sử dụng ñồ thị thanh hoặc ñồ thị bánh hình tròn ñối với biến ñịnh tính hoặc rời rạc,  
� tổ chức ñồ, ñồ thị hộp, ñồ thị tần số ñối với biến ñịnh lượng liên tục,  
� hoặc ñồ thị phân tán thể hiện mối quan hệ giữa hai biến ñịnh lượng.  

Tham khảo giáo trình Thiết kế thí nghiệm (2007), mục 1.2.5 trang 16-17. 

1.3.2. Các tham số thống kê 

Trình bày các tham số tính ñược bằng các ký hiệu và các ñơn vị ño tương ứng hoặc trình bày 
vào các bảng tổng hợp có dạng sau ñây: 

A) Bảng (bảng số): Tên bảng (thể hiện ñược nội dung tổng quát của bảng) 

Công thức thí 
nghiệm 

ðơn vị 
tính 

n SEX±
_

 S Cv (%) 

      

      

      

B) hoặc trình bày bảng theo một kiểu khác 

Công thức thí nghiệm 1 Công thức thí nghiệm 2 Các chỉ tiêu 
nghiên cứu ðơn vị 

tính n SEX±
_

 n SEX±
_

 

      

      

      

C) hoặc ñối với các biến ñịnh tính, có thể trình bày như sau (số liệu từ bài tập 7.5.3, tr.124, 
GTTKTN-2007): 

Bảng (bảng số): Tên bảng (thể hiện ñược nội dung tổng quát của bảng) 

Giống n Viêm nội mạc tử cung 

  Có Không 

Holstein 500 100 
(20%) 

400 
(80%) 

Jersey 200 10 
(5%) 

190 
(95%) 

Lưu ý: Cách trình bày ñồ thị, biểu bảng phụ thuộc vào số liệu thu ñược từ thí nghiệm. Trong 
một bảng hạn chế một cách tối ña các thông tin lặp ñi lặp lai. 
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Bài 2 Ước lượng so sánh 

2.1. Nội dung 

Trong bài 2, học viên cần phải thực hiện một số nôi dung sau ñây: 

1) Ước lượng và kiểm ñịnh ñối với giá trị trung bình của biến phân phối chuẩn 
2) Ước lượng và kiểm ñịnh ñối với  xác suất p 
3) So sánh hai trung bình khi lấy mẫu theo cặp 
4) So sánh hai trung bình khi lấy mẫu ñộc lập 
5) So sánh hai xác suất 

2.2. Ước lượng và kiểm ñịnh giá trị trung bình µµµµ của biến chuẩn N(µµµµ, σσσσ²) 

Bài tập B-2.1: 

Học viên ñộc lập tính toán ví dụ 2.1 (tr.20), 2.2 (tr.21), bài tập 2.7.1, 2.7.2 (tr.35) của 
GTTKTN-2007. 

 

Bài tập B-2.2: 

Sản lượng cá ñánh ñược trong 1 giờ (tấn) có phân phối chuẩn  X ~ N(µ, σ2). Ước lượng µ và 
kiểm ñịnh giả thiết H0: µ = 2 ñối thiết H1: µ ≠ 2. 

Lưới 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sản lượng /giờ 1,2 2,5 1,0 4,0 3,0 2,8 0,6 3,4 2,0 2,5 

 

Bài tập B-2.3: 

Thời gian mang thai của bò có phân phối chuẩn X~ N(µ, σ2). Theo dõi 6 con bò thấy thời gian 
mang thai (ngày) là: 307, 293, 293, 283, 294, 297. Ước lượng giá trị trung bình của thời gian 
mang thai và kiểm ñịnh xem có sự khác biệt về thời gian mang thai của giống bò này với 285 
ngày không? 

 

Bài tập B-2.4a: 

ðể xác ñịnh khối lượng tôm trong ao nuôi, tiến hành bắt và cân khối lượng của 30 con. Số 
liệu thu ñược như sau, ñơn vị tính gram: 

34,14 32,41 25,90 33,43 34,38 38,25 28,94 27,80 26,67 32,37 
35,83 23,47 25,69 34,08 27,73 35,00 26,81 32,01 23,61 29,22 
31,98 36,09 35,43 23,37 29,63 30,69 34,01 32,27 28,01 31,32 

 Hãy ước tính khối lượng trung bình của tôm trong ao nuôi. 

 

Bài tập B-2.4b: 

Với số liệu ở bài tập B-2.4a, hãy chứng minh khối lượng trung bình của tôm ở ao nuôi lớn 
hơn 29 gram, biết rằng ñộ lệch của tính trạng tại thời ñiểm tương ứng là 5 gram. 
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2.3. Ước lượng và kiểm ñịnh xác suất p 

Bài tập B-2.5: 

Học viên ñộc lập tính toán ví dụ 2.13 , 2.14 (tr.29) của GTTKTN-2007. 
 
Bài tập B-2.6: 

Thả 1500 tôm bột vào lưới ước lượng tỷ lệ sống, sau 5 ngày thấy số còn sống trong lưới là 
1250 con. Ước tính tỷ lệ sống của tôm bột sau khi thả trong ao nuôi. 

 
Bài tập B-2.7: 

Tỷ lệ tôm sống sau 1 tháng thả ở vụ trước là 80%. ðể so sánh tỷ lệ tôm sống tại thời ñiểm 
tương ứng của vụ hiện tại, tiến hành ñặt 5 sàng ăn trong ao. Số tôm ñếm ñược lần lượt ở các 
sàng sau 3 giờ cho ăn là 26, 25, 32, 31 và 30 con. Anh (chị) cho biết tỷ lệ tôm sống ở 2 vụ có 
sự sai khác hay không? Nếu có sự sai khác, hãy ước tính tỷ lệ tôm sống ở vụ hiện tại. Giả sử 
mật ñộ thả ở hai vụ ñều là 40 con /m² và số tôm trong sàng ñược ước tính bằng con /m². 

 

Bài tập B-2.7: 

Tại một trại lợn, chọn ngẫu nhiên 200 lợn thấy có 40 con bị viêm phổi.  

1) Hãy ước tính tỷ lệ viêm phổi ở trại lợn nêu trên.  

2) Nếu tỷ lệ mắc bệnh này ở trong vùng là 25%, theo anh (chị), tỷ lệ mắc bệnh viêm của 
trại nêu trên có sai khác so với toàn vùng hay không? 

 
Bài tập B-2.8: 

Trong một mùa nhất ñịnh trong năm người ta thấy hình như trong số mới sinh của quần thể 
chim có nhiều con cái hơn. Chọn ngẫu nhiên 297 con chim mới sinh thì thấy có 167 con cái. 
Liệu có thể coi tỷ lệ giới tính ñực /cái  của quần thể nêu trên khác với tỷ lệ 1 /1 hay không? 

 
Bài tập B-2.9: 

Tỷ lệ gà lông nâu /gà lông trắng của một giống gà ở thế hệ F1 là 3/ 1. Trong một trại nuôi 
giống gà trên thấy trong tổng số 400 con ở thế hệ F1 có 320 con lông nâu. Có thể coi tỷ lệ gà 
lông nâu / gà lông trắng của trại cao hơn tỷ lệ 3/ 1 hay không? 

2.4. So sánh 2 giá trị trung bình khi l ấy mẫu theo cặp 

Bài tập B-2.10: 

Học viên ñộc lập tính toán ví dụ 2.7 (tr.24), 2.8 (tr.25), bài tập 2.7.4 (tr.35) của GTTKTN-
2007. 

 
Bài tập B-2.11: 

Tiến hành kiểm tra ảnh hưởng của việc ñiều trị ñến sản lượng của bò sữa. Bò thí nghiệm ñược 
chọn có cùng chu kỳ và giai ñoạn tiết sữa. Sản lượng sữa (kg) thu ñược trước và sau khi ñiều 
trị như sau: 
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Bò số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Trước khi ñiều trị 27 45 38 20 22 50 40 33 18 

Sau khi ñiều trị 31 54 43 28 21 49 41 34 20 

Liệu việc ñiều trị có làm giảm sản lượng sữa bò hay không? 

 

2.5. So sánh 2 giá trị trung bình khi l ấy mẫu ñộc lập 

Bài tập B-2.12: 

Học viên ñộc lập tính toán ví dụ 2.9 (tr.26), 2.10 (tr.27), 2.11, 2.12 (tr.28) bài tập 2.7.4 (tr.35) 
của GTTKTN-2007. 
 
 
Bài tập B-2.13: 

ðể so sánh khối lượng của 2 giống bò, tiến hành chọn ngẫu nhiên và cân 12 con ñối với giống 
thứ nhất và 15 con ñối với nhóm thứ 2. Khối lượng (kg) thu ñược như sau: 

Giống bò thứ nhất 187,6 180,3 198,6 190,7 196,3 203,8 190,2 201,0 

 194,7 221,1 186,7 203,1     

Giống bò thứ hai 148,1 146,2 152,8 135,3 151,2 146,3 163,5 146,6 

 162,4 140,2 159,4 181,8 165,1 165,0 141,6  

Theo anh (chị), khối lượng của 2 giống bò có sự sai khác không? 

 

Bài tập B-2.14: 

Một thí nghiệm sinh lý học ñộng vật nhằm nghiên cứu khả năng hấp thụ của ñộng vật 
lưỡng cư.  Phần trăm tăng trọng cơ thể sau khi ngâm mình trong nước hai giờ ñược ghi 
lại ñối với ếch và cóc như sau: 

Cóc 2,31 25,23 28,37 14,16 28,39 27,94 17,68  

Ếch 0,85 2,90 2,47 17,72 3,82 2,86 13,71 7,38 

Theo anh (chị), cóc hay ếch hấp thụ nước nhiều hơn? 

 

Bài tập B-2.15: 

ðể so sánh khối lượng sơ sinh giữa 2 giống lợn Landrace và Yorksire nuôi tại trại Mỹ Văn; 
tiến hành cân khối lượng sơ sinh ngẫu nhiên của 100 lợn Landrace và 180 con của Yorkshire. 
Khối lượng sơ sinh trung bình của 100 lợn Landrace là 1,21 kg và ñộ lệch chuẩn là 0,15 kg; 
ñối với 180 lợn giống Yorkshire có các giá trị tương ứng là 1,30 kg và 0,11 kg. Anh (chị) cho 
biết kết luận của mình về khối lượng lợn sơ sinh của 2 giống nêu trên. 
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2.6. So sánh 2 xác suất 

Bài tập B-2.16: 

Học viên ñộc lập tính toán ví dụ 2.15 (tr.30) của GTTKTN-2007. 

Bài tập B-2.17: 

ðể thử hiệu lực của một loại vắc xin mới người ta tiêm vắc xin cho 400 cá thể, kết quả còn 
sống 350. Trong nhóm ñối chứng (không tiêm) gồm 300 cá thể có 250 còn sống. Hãy kiểm 
ñịnh giả thiết   H0 : tỷ lệ sống không có sự sai khác khi sử dụng vắc xin và không sử dụng với 
ñối thiết H1 : sử dụng vắc xin có tỷ lệ sống cao hơn.  

Bài 3 Tương quan và hồi quy tuyến tính 

3.1. Nội dung 

1) Tính hệ số tương quan và kiểm ñịnh giả thiết ρ = 0 

2) Tìm ñường hồi quy y = a + bx  

3) Kiểm ñịnh giả thiết ñối với hệ số a và b 

4) Vẽ ñường hồi quy 

5) Dự báo và sai số dự báo 

3.2. Hệ số tương quan 

Bài tập B-3.1: 

Học viên ñộc lập tính toán ví dụ 6.1 (tr.100), bài tập 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3 (tr.110) của GTTKTN-
2007. 
 
Bài tập B-3.2: 

Theo dõi khối lượng (kg) của bê ở các thời ñiểm khác nhau (tháng). Kết quả thu ñược như sau   

Tuổi (x) 0 2 3 4 6 8 12 

Khối lượng (y) 18 32 64 70 91 127 164 

Tính hệ số tương quan r và kiểm ñịnh giả thiết H0: ρ= 0 ñối thiết ρ≠ 0. Tìm ñường hồi quy 
tuyến tính ñể ước tính khối lượng bê tại các thời ñiểm khác nhau và kiểm ñịnh giả thiết ñối 
với các hệ số của phương trình.  
 
Bài tập B-3.3: 

Khối lượng cá mẹ (×100 g) và số lượng trứng (×1000 quả) của một loài cá như sau: 

Khối lượng 14 17 24 25 27 33 34 37 40 41 42 

Số trứng 61 37 65 69 54 93 87 89 100 90 97 

Tìm ñường hồi quy tuyến tính ñể ước tính số lượng trứng thông qua khối lượng của cá mẹ và 
kiểm ñịnh giả thiết ñối với các hệ số của phương trình. Dự báo số lượng trứng khi cá mẹ có 
khối lượng 4,5 kg. 
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Bài tập B-3.4: 

Sử dụng các số liệu ở bài tập B-1.5 (tr.3) của tài liệu Bài tập Thiết kế thí nghiệm 2008 ñể 1) 
ước tính và kiểm ñịnh hệ số tương quan giữa các chỉ tiêu nghiên cứu và 2) xây  dựng phương 
trình hồi quy ñể ước tính khối lượng (P) trứng gà Coqar thông qua ñường kính lớn (D) 
hoặc/và ñường kính bé (d). Kiểm ñịnh các hệ số của phương trình. 

 
Bài tập B-3.5: 

ðể xác ñịnh hệ số tương quan giữa các tính trạng năng suất sinh sản của lợn nái ngoại 
Landrace nuôi tại các cơ sở giống ở miền Bắc Việt Nam; tiến hành rút một cách ngẫu nhiên 
thành tích của 25 nái từ sổ giống thu ñược số liệu như sau: 

scdr sc21 poss pssc po21 p21c scdr sc21 poss pssc po21 p21c 

13 10 13,5 1,23 32,0 3,20 10 10 14,0 1,40 51,0 5,10 
8 8 11,2 1,40 41,6 5,20 12 10 15,5 1,29 42,0 4,20 

13 12 18,2 1,40 72,0 6,00 11 10 12,9 1,29 63,8 6,38 
14 8 14,0 1,40 42,0 5,25 10 10 13,0 1,30 46,0 4,60 
8 8 11,5 1,44 36,0 4,50 12 9 14,0 1,27 43,0 4,78 

10 10 14,5 1,45 60,0 6,00 12 10 14,6 1,22 52,0 5,20 
9 8 10,8 1,20 40,0 5,00 9 8 12,5 1,39 34,0 4,25 

12 12 19,0 1,58 65,0 5,42 10 9 17,6 1,76 50,0 5,56 
10 10 10,5 1,05 38,2 3,82 10 9 13,7 1,37 40,3 4,48 
11 10 12,0 1,09 62,0 6,20 11 10 14,0 1,27 51,0 5,10 
10 8 14,0 1,40 47,0 5,88 10 8 13,0 1,30 46,3 5,79 
10 10 16,0 1,60 56,0 5,60 8 8 9,0 1,13 36,6 4,58 

Ghi chú: 

scdr - Số con ñẻ ra/ lứa 
sc21 - Số con còn sống ñến 21 ngày tuổi 
poss - Khối lượng sơ sinh/ lứa (kg) 

pssc - Khối lượng sơ sinh/ con (kg) 
po21 - Khối lượng 21 ngày tuổi/ lứa (kg) 
p21c - Khối lượng 21 ngày tuổi/ con (kg) 

Tính và kiểm ñịnh hệ số tương quan giữa các tính trạng, và ñiền các giá trị vào bảng sau: 

Chỉ tiêu (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Số con ñẻ ra/ lứa (1)       

Số con sống ñến 21 ngày tuổi (2)       

Khối lượng sơ sinh/ lứa (3)       

Khối lượng sơ sinh/ con (4)       

Khối lượng 21 ngày tuổi/ lứa (5)       

Khối lượng 21 ngày tuổi/ con (6)       

Bài tập B-3.6: 

Trong giai ñoạn từ năm 1990 ñến 2001, số lượng ngựa trong một trại ñược ghi lại như sau: 

Năm 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Ngựa 110 110 105 104 90 95 92 90 88 85 78 80 

Xây dựng phương trình hồi quy ñể mô tả diễn biến số lượng ngựa qua các năm. Hãy ước tính 
số lượng ngựa của trại năm 2007, giả sử rằng số lượng có xu hướng tuyến tính. 
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Bài 4 Ki ểm ñịnh một phân phối và bảng tương liên 

4.1. Nội dung 

1) Kiểm ñịnh một phân phối 
2) Bảng tương liên R(2×2) 
3) Bảng tương liên R(r×c) RxC 

4.2. Ki ểm ñịnh một phân phối 

Bài tập B-4.1: 
Học viên ñộc lập tính toán ví dụ 7.1, 7.2 (tr.112), 7.3, 7.4 (tr.115), 7.5 (tr.119), 7.6 (tr.120), 
7.7, 7.8 (tr.122), 7.9 (tr.123) bài tập 7.5.1, 7.5.2 (tr.123), 7.5.3 (tr.124) của GTTKTN-2007 
chung cho các mục 4.2, 4.3 và 4.4 của BTTKTN-2008. 

Bài tập B-4.2: 
Theo dõi tỷ lệ chim ñực và chim cái của một loài chim ñược kết quả: trong 500 con chim non 
có 230 con ñực và 270 con cái. Kiểm ñịnh giả thiết tỷ lệ chim ñực /chim cái là 1 /1. 

4.3. Bảng tương liên R(2××××2) 

Bài tập B-4.3: 

Với số liệu ở bài tập B-2.17 (tr.8) của BTTKTN-2008. Xử lý số liệu này bằng phép thử χ². 
Anh (chị) cho biết có tồn tại mối liên hệ giữa vắc xin và tỷ lệ chết. Nếu tồn tại mối liên hệ, 
hãy tính nguy cơ tương ñối (RR). 

Bài tập B-4.4a: 

  dối loạn bình thường 

 Thiến 34 757 

Kết quả ñiều tra về sinh lý ñường tiết niệu ở chó 
ñược như bảng bên. Liệu có tồn tại mối liên hệ 
giữa việc thiến và dối loạn bài tiết hay không? Nếu 
tồn tại, hay tính tỷ suất chênh và bình luận về tỷ 
suất này. 

 Không 7 2427 

 
Bài tập B-4.4b: 

  dối loạn bình thường 

 Thiến 7 121 
Hãy giải quyết các câu hỏi tương tự như ở bài tập 
B-4.4a, trong trường hợp dung lượng mẫu hạn chế  
và số liệu thu ñược như bảng bên   Không 2 642 

4.4. Bảng tương liên R(r××××c) 

Bài tập B-4.5: 
Kết quả theo dõi 3 nhóm (A, B và O) máu và 2 nhóm bệnh (viêm loét dạ dày - I và ung thư vú 
ở nữ - II) trong thời gian 12 tháng thấy số bệnh nhân ở các nhóm máu A, B và O mắc bệnh I 
lần lượt là 679, 134 và 983; bệnh II lần lượt là 416, 84 và 383. Liệu có tồn tại mối liên hệ giữa 
giữa nhóm máu và tỷ lệ mắc bệnh hay không? Nếu có, hãy tính nguy cơ tương ñối (RR) và 
giải thích hệ số này. 
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Bài tập B-4.6: 

Nghiên cứu tác dụng của 3 loại vắc xin (A, B và C) và ñối chứng (ðC) ñến mức ñộ bệnh sau 
24 tháng theo dõi: 

Mức ñộ bệnh Vắc xin 
Không Trung bình Nặng 

ðC 100   71   29   
A 146   32   17   
B 149   28   16   
C 146   37   17   

Hãy cho biết các biện pháp xử lý có cho kết quả phòng bệnh như nhau không? 
 

Bài 5 Phân tích phương sai 1 nhân tố 

5.1. Nội dung 

 
1) Phân tích phương sai một nhân tố bố trí kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD) 
2) Phân tích phương sai một nhân tố bố trí kiểu khối ngẫu nhiên  (RCBD) 
3) Phân tích phương sai một nhân tố bố trí kiểu ô vuông La tinh (LS) 

5.2. Phân tích phương sai 1 nhân tố kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD) 

Bài tập B-5.1: 

Học viên ñộc lập tính toán ví dụ 4.2 (tr.56), bài tập 4.5.1 (tr.75) của GTTKTN-2007. 
 
Bài tập B-5.2: 

Theo dõi tăng trọng của cá (kg) trong thí 
nghiệm với 5 công thức nuôi (A, B, C, D 
và E). Hãy cho biết  tăng trọng của cá ở 
các công thức nuôi. Nếu có sự khác nhau, 
tiến hành so sánh sự sai khác của từng cặp 
giá trị trung bình có thể bằng các chữ cái.  
 

A B C D E 
0,95 0,43 0,70 1,00 0,90 
0,85 0,45 0,90 0,95 1,00 
0,85 0,40 0,75 0,90 0,95 
0,90 0,42 0,70 0,90 0,95 
 

Bài tập B-5.3: 

So sánh tăng trọng của chuột ở 4 khẩu phần ăn khác nhau (1, 2, 3 và 4). Số chuột tham gia 
vào thí nghiệm vào từng khẩu phần lần lượt là 7, 8, 6 và 8. Số liệu thu ñược trình bày ở bảng 
sau (% tăng trọng so với khối lượng cơ thể): 

Khẩu phần 1 3,42 3,96 3,87 4,19 3,58 3,76 3,84  

Khẩu phần 2 3,17 3,63 3,38 3,47 3,39 3,41 3,55 3,44 

Khẩu phần 3 3,34 3,72 3,81 3,66 3,55 3,51   

Khẩu phần 4 3,64 3,93 3,77 4,18 4,21 3,88 3,96 3,91 

Cho biết ảnh hưởng của khẩu phần ăn ñến tăng trọng của chuột. Nếu có sự khác nhau, tiến 
hành so sánh các trung bình và thể hiện sự sai khác giữa từng cặp bằng các chữ cái. 
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5.3. Phân tích phương sai 1 nhân tố kiểu khối ngẫu nhiên ñầy ñủ (RCBD) 

Bài tập B-5.4: 

Học viên ñộc lập tính toán ví dụ 4.3 (tr.64), 4.4 (tr.68) bài tập 4.5.2 (tr.75) của GTTKTN-
2007. 
 
Bài tập B-5.5: 

Theo dõi trọng lượng xuất chuồng (kg) của lợn ở 5 công thức lai khác nhau. Lợn nuôi thí 
nghiệm ñược bố trí  ở  4 khu chuồng khác nhau. Kết quả thu ñược trình bày ở bảng sau: 

Công thức Khu 1 Khu 2 Khu 3 Khu 4 

1 77,8 76,9 75,4 74,1 

2 83,7 80,3 80,6 78,0 

3 76,7 72,0 72,4 70,7 

4 78,0 77,0 75,9 75,7 

5 71,8 70,0 73,0 71,6 

Cho biết khối lượng xuất chuồng của lợn ở các công thức lai nêu trên. Nếu có sự khác nhau, 
tiến hành so sánh các trung bình và thể hiện sự sai khác giữa từng cặp bằng các chữ cái. 

Bài tập B-5.6: 

Nghiên  cứu số lượng tế bào lymphô ở chuột (×1000 tế bào mm-3 máu) ñược sử dụng 4 loại 
thuốc khác nhau ở qua 5 lứa; số liệu thu ñược như sau: 

 Lứa 1 Lứa2 Lứa3 Lứa4 Lứa5 

Thuốc A 7,1 6,1 6,9 5,6 6,4 

Thuốc B 6,7 5,1 5,9 5,1 5,8 

Thuốc C 7,1 5,8 6,2 5,0 6,2 

Thuốc D 6,7 5,4 5,7 5,2 5,3 

Cho biết ảnh hưởng của thuốc ñến số lượng tế bào lymphô trong máu. Nếu có sự khác nhau, 
tiến hành so sánh các trung bình và thể hiện sự sai khác giữa từng cặp bằng các chữ cái. 
 

Bài tập B-5.7: 

Nghiến cứu ảnh hưởng của mật ñộ nuôi cá ñến sản lượng trong ao nuôi. Có tất cả 6 mật ñộ 
khác nhau (1, 2, 3, 4, 5 và 6) ñược thử nghiệm trên 4 khu vực (1, 2, 3 và 4). Năng suất cá (tấn) 
ở thí nghiệm thu ñược như sau: 

Mật ñộ nuôi Khu 1 Khu 2 Khu 3 Khu 4 
1 3,6 2,8 3,0 4,0 
2 4,8 4,2 4,0 5,6 
3 6,0 5,7 5,2 6,2 
4 6,6 6,4 5,4 6,5 
5 7,0 6,5 5,9 7,0 
6 7,1 6,8 6,0 7,2 

Cho biết ảnh hưởng của mật ñộ nuôi ñến năng suất cá. 
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5.4. Phân tích phương sai 1 nhân tố kiểu ô vuông La tinh (LS) 

Bài tập B-5.8: 

Học viên ñộc lập tính toán ví dụ 4.5 (tr.67), bài tập 4.5.3, 5.5.4 (tr.69) của GTTKTN-2007. 
 
Bài tập B-5.9: 

Nuôi  4 giống tảo trong 4 ao (cột) 
ở khu vực có nắng gắt do ñó mỗi 
ao ñược chia thành 4 băng (hàng) 
vuông góc với hướng nắng sau ñó 
chọn cách che phủ. Theo dõi là 
năng suất của tảo (kg / m2) ở thí 
nghiệm. Hãy cho biết kết luận của 
anh (chị) về năng suất của 4 giống 
tảo nêu trên, nếu có sự sai khác 
hãy thể hiện sự sai khác của từng 
cặp giá trị trung bình bằng các chữ 
cái. 

Ao Che 
phủ 1 2 3 4 

1 1,640 
(B) 

1,210 
(D) 

1,425 
(C) 

1,345 
(A) 

2 1,475 
(C) 

1,185 
(A) 

1,400 
(D) 

1,290 
(B) 

3 1,670 
(A) 

0,710 
(C) 

1,665 
(B) 

1,180 
(D) 

4 1,565 
(D) 

1,290 
(B) 

1,655 
(A) 

0,660 
(C) 

 

Bài tập: B-5.10 

Một thí nghiệm ñược nghiên cứu trên bò 
nhằm xác ñịnh sự phân giải protein (%) 
trong dạ cỏ bằng kỹ thuật ñặt túi ny lông 
qua lỗ rò dạ cỏ trên 4 ñộng vật thí nghiệm. 
Có 4 loại thức ăn ñược nghiên cứu và mỗi 
loại thức ăn ñược ñặt lần lượt trong dạ cỏ 
của từng ñộng vật thí nghiệm. Số liệu thu 
ñược trình bày trong bảng bên. Cho biết 
kết luận của anh (chị) về mức ñộ phân giải 
protein ở 4 loại thức ăn nêu trên, nếu có sự 
sai khác hãy thể hiện sự sai khác của từng 
cặp giá trị trung bình bằng các chữ cái. 

Bò Giai 
ñoạn 1 2 3 4 

1 42,80 
(B) 

42,90 
(A) 

69,10 
(D) 

49,40 
(C) 

2 47,40 
(A) 

53,50 
(D) 

47,10 
(C) 

56,80 
(B) 

3 52,30 
(C) 

61,20 
(B) 

40,50 
(A) 

51,80 
(D) 

4 61,30 
(D) 

51,20 
(C) 

54,00 
(B) 

39,70 
(A) 
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Bài 6 Phân tích phương sai 2 nhân tố 

6.1. Nội dung 

1) Phân tích phương sai 2 nhân tố bố trí kiểu chéo nhau (crossed design) 
2) Phân tích phương sai 2 nhân tố bố trí kiểu phân cấp (Hierachical hay Nested design) 
3) Phân tích phương sai 2 nhân tố bố trí kiểu chia ô(Split plot design) 

6.2. Phân tích phương sai 2 nhân tố bố trí ki ểu chéo nhau (crossed design) 

Bài tập B-6.1: 

Học viên ñộc lập tính toán ví dụ 5.1 (tr.82), bài tập 5.4.1 (tr.95) của GTTKTN-2007. 
 
Bài tập B-6.2: 

Một thí nghiệm ñược tiến hành nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của 3 mức (0, 100 và 200 ppm) 
axit sorbic  và 6 mức (0,98; 0,94; 0,90; 0,86; 0,82 và 0,78) của hoạt hoá nước (aw) ñến tỷ lệ 
sống của Salmonella typhimurium. Mô hình thiết kế thí nghiệm theo kiểu khối ngẫu nhiên 
ñược sử dụng với 3 khối (I, II và III) với 18 tổ hợp công thức. Số liệu thu ñược (mật ñộ/ml) 
sau 7 ngày làm thí nghiệm như sau: 

Axit aw I II III 

0 ppm 0,98 8,19 8,37 8,83 
 0,94 6,65 6,70 6,25 
 0,90 5,87 5,98 6,14 
 0,86 5,06 5,35 5,01 
 0,82 4,85 4,31 4,52 
 0,78 4,31 4,34 4,20 

100 ppm 0,98 7,64 7,79 7,59 
 0,94 6,52 6,19 6,51 
 0,90 5,01 5,28 5,78 
 0,86 4,85 4,95 4,29 
 0,82 4,29 4,43 4,18 
 0,78 4,13 4,39 4,18 

200 ppm 0,98 7,14 6,92 7,19 
 0,94 6,33 6,18 6,43 
 0,90 5,20 5,10 5,43 
 0,86 4,41 4,40 4,79 
 0,82 4,26 4,27 4,37 
 0,78 3,93 4,12 4,15 

Cho biết kết luận của anh (chị) về tỷ lệ sống của Salmonella typhimurium ở các mức khác 
nhau của axit và aw khác nhau. Nếu có sự sai khác, tiến hành so sánh và thể hiện sự khác nhau 
giữa các nghiệm thức bằng các chữ cái. 
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Bài tập B-6.3: 

Một thí nghiệm ñược tiến hành trên 4 khu chuồng (I, II, III và IV) nhằm xác ñịnh ảnh hưởng 
của việc bổ sung kẽm (Zn0 và Zn1) và ñồng (Cu0 và Cu1) vào khẩu phần ăn ñến tăng trọng của 
gà con. Tăng trọng (gram) trung bình tuần của thí nghiệm như sau: 

Kẽm ðồng I II III IV 

Zn0   Cu0  21,6 22,4 25,7 22,3 
  16,3 18,9 24,8 22,2 

 Cu1 23,7 22,0 26,7 25,0 
  19,2 11,2 15,5 19,9 

Zn1 Cu0  21,2 26,3 28,1 23,0 
  22,6 17,1 24,4 18,8 

 Cu1 20,9 22,3 26,7 21,5 
  14,2 12,5 13,9 15,7 

Kết luận của anh chị về ảnh hưởng của việc bổ sung ñồng kẻm vào khẩu phần ăn ñến tăng 
trọng của gà. Nếu có ảnh hưởng của việc bổ sung, thể hiện sự sai khác của từng cặp bằng các 
chữ cái. 

Với các mô hình thiết kế thí nghiệm phức tạp, kết quả có thể ñược trình bày trong một bảng 
có cấu trúc như sau (bài tập B-6): 

Công thức thí nghiệm ðơn vị tính n X ± SE 

Kẽm     

0    

1    

ðồng     

0    

1    

Kẽm × ðồng    

0 - 0    

0 - 1     

1 - 0    

1 - 1    

6.3. Phân tích phương sai 2 nhân tố bố trí ki ểu phân cấp (nested design) 

Bài tập B-6.4: 

Học viên ñộc lập tính toán ví dụ 5.2 (tr.86), bài tập 5.4.2 (tr.95) của GTTKTN-2007. 
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6.4. Phân tích phương sai 2 nhân tố bố trí ki ểu chia ô (split plot design) 

Bài tập B-6.5: 

Học viên ñộc lập tính toán ví dụ 5.3 (tr.90), 5.4 (tr.94), của GTTKTN-2007. 

Bài tập B-6.6: 

Khảo sát năng suất của 4 giống cỏ (S23, New Zealand, Kent và X) ñược bón phân ở 2 mức 
khác nhau, mức nhiều (A) và mức trung bình (B). Thí nghiệm ñược tiến hành trên 4 khối (I,II, 
III và IV) của 4 ô lớn (giống cỏ) và 2 ô nhỏ (phân bón). Năng suất vật chất khô (tấn /ha) của 
vụ hè thu ñược như sau: 

Giống cỏ Mức bón phân I II III IV 

S23 A 3,36 3,58 3,20 3,14 
 B 2,78 2,27 1,92 2,06 

New Zealand A 3,54 2,78 3,25 3,45 
 B 2,89 1,97 2,12 1,96 

X A 4,53 4,94 3,99 3,65 
 B 2,50 1,91 2,16 1,98 

Kent A 4,30 3,97 4,31 3,49 
 B 2,62 2,43 2,25 1,61 

Kết luận về năng suất của 4 giống cỏ nêu trên. Nếu có ảnh hưởng của việc bổ sung, thể hiện 
sự sai khác của từng cặp bằng các chữ cái. 

Bài tập B-6: 

Bốn trại (khối) nuôi 3 giống lợn tại 3 dãy (ô lớn), mỗi dãy ngăn làm 4  chuồng (ô nhỏ) ñể theo 
dõi 4 khẩu phần ăn.  

Giống Khẩu phần I II III IV 

A 1 42,9 41,6 28,9 30,8 
 2 53,8 58,5 43,9 46,3 
 3 49,5 53,8 40,7 39,4 
 4 44,4 41,8 28,3 34,7 

B 1 53,3 69,6 45,4 35,1 
 2 57,6 69,6 42,4 51,9 
 3 59,8 65,8 41,4 45,4 
 4 64,1 57,4 44,1 51,6 

C 1 62,3 58,5 44,6 50,3 
 2 63,4 50,4 45,0 46,7 
 3 64,5 46,1 62,6 50,3 
 4 63,6 56,1 52,7 51,8 

Hãy phân tích phương sai và ñưa ra kết luận ñối với giống, khẩu phần ăn. Nếu có sự khác 
nhau giữa các giống, các khẩu phần ăn  thì so sánh trung bình và thể hiện sự sai khác giữa các 
cặp bằng các chữ cái. 



 


