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 נקודות. 4משקל כל שאלה: 

 עמודים כולל עמוד זה. 9נא לוודא שבבחינה זו יש 

 :לתשומת לבכם

 .יש לסמן את התשובות על גבי התשובונים שיחולקו

 לבחינה זו לא מצורפים דפי טיוטות וכל החישובים ייעשו על גבי טופס הבחינה. 

 !ולא על גבי התשובונים חורי של דפי הבחינה בלבדניתן לכתוב על הצד הא

 .העובר על איסור זה, בחינתו תיפסל

 יש לענות על גבי הטופס המצורף בלבד. 

 

  

 

 

 בהצלחה! 
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חוקרת החליטה להשתעשע ולבדוק את השפעת זמן משחק במשחקי מחשב )נמדד במספר שעות ביום(  .1

דדת במספר אירועי אלימות ביום(. היא הניחה על אלימות הוריהם של ילדים המשחקים במשחקים )נמ

מספר אירועי האלימות ל אירועים 5הוסיפה שתהיה השפעה שונה על גברים ונשים. כמו כן, היא 

 המדווחים, על מנת שלא יהיו מספרים קטנים מדי. מה המשתנים והסולמות לפיהם נמדדו?
 סדר. –מנה, מגדר ההורה  –רווח, אלימות הורים  –זמן משחק  .א
 סדר. –מנה, מגדר ההורה  –מנה, אלימות הורים  –זמן משחק  .ב
 שמי. –רווח, מגדר ההורה  –מנה, אלימות הורים  –זמן משחק  .ג

 שמי. –סדר, מגדר ההורה  –, אלימות הורים רווח –זמן משחק  .ד
 

 היכן נקבל סטיית תקן גדולה יותר? .2

(1 )       (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)                                                                             (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) .א
 (2) .ב

 (3) .ג

 (4) .ד
 

שר התשתיות הלאומיות החליט להעלות את משכורות הפועלים בבנייה, אך רק למשכורות הנמוכות  .3

אם המשכורות שהועלו נותרו נמוכות  . מה יקרה לסטיית התקן- 3.0, הנמצא בציון תקן 33-מהמאון ה

 ?33-המהמאון 
 .תקטן .א

 תגדל. .ב

 לא תשתנה. .ג
 לא ניתן לדעת. .ד
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. החוקר הסיר את הנבדקים הקיצוניים )משני 5, וס"ת 03בניסוי קליני ממוצע תוצאות הנבדקים הוא  .4

 . לאחר מכן הוא תקנן את התוצאות. מה נכון?03-, ובאחוזון ה13-הקצוות( שציונם היה באחוזון ה

טנה יותר מאשר אם לא היה מסיר את התפלגות המתוקננת תהיה קהסטיית התקן של  .א

 הנבדקים. 

התפלגות המתוקננת תהיה גדולה יותר מאשר אם לא היה מסיר את הסטיית התקן של  .ב

 הנבדקים. 

 התפלגות המתוקננת אם יסיר או לא יסיר את הנבדקים.האין שינוי בסטיית התקן של  .ג
 .ת עם או ללא ההסרהשל ההתפלגויות המתוקננו סטיות התקן דעת מה ההבדל ביןללא ניתן  .ד

 

, וראה כי ההתפלגות היא נורמלית, וכי נבדקים 233על  חוקר בדק את התפלגות תוצאות הניסוי שערך .5

 ?30. כמה נבדקים בקירוב קיבלו ציון מעל 2.5, ס"ת 34הממוצע הוא 

 נבדקים. 3 .א

 נבדקים. 2 .ב
 נבדקים. 4 .ג
 נבדקים. 195 .ד

 

. הוא היה מרוצה, ולכן הוא החליט לחשב גם r=0.9ן חוקר בדק קשר בין שני משתנים וקיבל מתאם ספירמ .6

 מתאם פירסון על אותם נתונים. מה נכון?

 מתאם פירסון שיקבל יהיה בוודאות נמוך ממתאם ספירמן. .א

 מתאם פירסון שיקבל יהיה שווה למתאם ספירמן. .ב
 מתאם פירסון שיקבל יהיה גדול ממתאם ספירמן .ג
 לא ניתן לדעת מה יהיה מתאם פירסון שיקבל. .ד

 

. היא התחילה 1רונית גילתה שציון התקן שלה במבחן בחשבון, שהציונים בו מתפלגים נורמלית, הוא  .7

)כל המספרים הם  לבכות. חברתה אורית ניסתה לנחם אותה. בהנחה שאורית צודקת, מה יכלה לומר לה

 ?אומדן(

 מהתלמידים קיבלו ציון גבוה ממך. 34%אל תדאגי, רק  .א

 ם קיבלו ציון גבוה ממך.מהתלמידי 5%אל תבכי, רק  .ב
 .הם גרועים ממך מהתלמידים 34%אל תתייפחי,  .ג

 מהתלמידים קיבלו ציון יותר גבוה ממך. 16%אל תילחצי, רק  .ד
 

. Yוסטיית תקן  Xמתוך אוכלוסיית אנשים בעלי ממוצע  n (1<n<100)חוקר דגם אינסוף מדגמים בגודל   .8

ואת סטיית  ממוצע האת הוא חישב ר מכן לאח .לכל מדגםואת סטיית התקן הוא חישב את הממוצע 

 ממוצעי המדגמים. מה נכון? לכלשל  התקן
 .Y-סטיית התקן של ממוצעי המדגמים גדולה מ .א

 .Y-סטיית התקן של ממוצעי המדגמים קטנה מ .ב

 .Y-סטיית התקן של ממוצעי המדגמים שווה ל .ג

  . Y-לא ניתן לדעת את היחס בין סטיית התקן של ממוצעי המדגמים ל .ד

 

לומדים שיעורי חשבון בבית הספר, על הציונים במבחן בחשבון. הוא  ןה טען כי יש השפעה לשעות בהמור .0

-01( וציון גבוה )86-03(, ציון מעל בינוני )76-85(, ציון בינוני )75חילק את הציונים לציון נמוך )פחות מ

ות )בבוקר, באמצע (. הוא בדק שלוש כיתות, שלכל אחת מהן שיעורי החשבון נערכים בשעות אחר133

איזה מבחן מתאים לבדיקת בהנחה שכל ההנחות הדרושות לביצוע המבחן מתקיימות, היום, בסוף היום(. 

 השערתו?
 אם ידועה סטיית התקן באוכלוסיה. zמבחן  .א

 אם לא ידועה סטיית התקן באוכלוסיה. tמבחן  .ב

 מבחן חי בריבוע. .ג
 אף אחד מהמבחנים לא מתאים לבדיקת השערתו. .ד

 



 

 קיבל את הגרף הבא במחקר:חוקר  .13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איזה מתאם כדאי לו לחשב אם הוא רוצה שערכו יהיה הגבוה ביותר )בערך מוחלט(?

 פירסון .א
 ספירמן .ב
 קרמר )חי בריבוע(  .ג

 לאפסכל מתאם שיחושב יהיה שווה  .ד
 

מים בלתי למדג tזוגות של נבדקים. חוקר ב' ביצע מבחן  25למדגמים תלויים, ודגם  tחוקר א' ביצע מבחן  .11

נבדקים בשתי הקבוצות שלו בסך הכל. אצל  53שונויות(, ודגם השוויון שמתקיימת הנחת תלויים )בהנחה 

 איזה חוקר יש יותר דרגות חופש במבחן?

 אצל חוקר א'. .א
 אצל חוקר ב'. .ב

 שניהם אותה כמות דרגות חופש.ל .ג
 לא ניתן לדעת. .ד

 

נה באופן מובהק מכמות ההפרעות לכלל חוקר בדק האם כמות ההפרעות בשיעורים למורה מסודרת שו .12

כמות על בסיס מחקרים קודמים ידוע כי . 12.5וקיבל ממוצע , מסודרות מורות 25דגם המורות. הוא 

. האם ידחה החוקר את השערת 5וסטיית תקן  14ממוצע ההפרעות לכלל המורות מתפלגת נורמלית, עם 

 ?05%ברמת בטחון של  האפס

 החוקר ידחה את השערת האפס. .א
 החוקר ידחה את השערת האפס בהשערה חד צדדית. .ב

 החוקר לא ידחה את השערת האפס. .ג

 אין מספיק נתונים לענות על השאלה. .ד
 

כמות החטיפים שאוכלים ילדים שהוריהם עובדים עד שעות מאוחרות שונה מכמות שיערה שחוקרת  .13

. 05%ון של החטיפים שאוכלים ילדים בכלל האוכלוסיה. החוקרת בדקה את השערתה ברמת בטח

 בהנחה שהמצב האמיתי בעולם הוא שאכן יש הבדל בין ילדים שהוריהם עובדים עד שעות מאוחרות

 לילדים בכלל האוכלוסיה, מה נכון? 

 סיכוי לטעות. 5%יש לה  .א
 סיכוי לטעות. 3%יש לה  .ב

 סיכוי לטעות. 05%יש לה  .ג
 אין מספיק נתונים לענות על השאלה. .ד
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לציונים שונים מאשר תלמידים  יםלומדים בכיתות בקומות קרקע מגיעמורה רצה לבדוק האם תלמידים ה .14

הלומדים בכיתות בקומת מרתף. ידוע כי התפלגות הציונים בכיתה היא אסימטרית חיובית. הוא לקח שתי 

תלמידים. איזה מבחן עליו  11כיתות, אחת מקומת מרתף והשנייה מקומת קרקע, שבכל אחת מהן 

 לבצע?

 .zמבחן  .א

 גמים תלויים.למד tמבחן  .ב

 למדגמים בלתי תלויים. tמבחן  .ג

 אף תשובה אינה נכונה. .ד
 

חוקר רצה לבדוק האם ילדים שנאמר להם בתחילת השנה שהם מחוננים מצליחים יותר במבחן. עוזר  .15

חקר א' הציע לו לדגום שתי קבוצות ילדים ולומר רק לילדים בקבוצה אחת שהם מחוננים. עוזר מחקר ב' מ

צה אחת של ילדים ולבדוק את ציוניהם במבחנים דומים לפני ואחרי שנאמר להם שהם הציע לו לדגום קבו

 ?בכל אחת מהאפשרויות בהנחה שהנחות שני המבחנים זהות לבצע קרוחעל האיזה מבחן מחוננים. 
 למדגמים תלויים עבור עוזר מחקר ב' tלמדגמים בלתי תלויים עבור עוזר מחקר א' ומבחן  tמבחן  .א

למדגמים תלויים עבור עוזר  tעבור עוזר מחקר א' ומבחן  לתוחלת בודדת השוואהל Zמבחן  .ב

 מחקר ב'
עבור עוזר  השוואה לתוחלת בודדתל Zלמדגמים בלתי תלויים עבור עוזר מחקר א' ומבחן  tמבחן  .ג

 מחקר ב'

 .תשובות א' וג' אפשריות .ד
 

האוכלוסיה. ידוע כי גדול באתרי בילוי ידועים כמו שאר רת בדקה האם מחנכות מבלות בחופש החוק .16

 53היא דגמה .נוספים בבריכה ציבורית 33%-ובים,  53%מהאנשים מבלים במימדיון,  23%באוכלוסיה, 

בבריכה הציבורית. מה  53%-ובילו בים,   43%בילו במימדיון,  13%מחנכות. היא גילתה שמהמחנכות 

 ?שתחשב החוקרתיהיה ערך הסטטיסטי 

          .א

         .ב

          .ג

       .ד
 

 ?( n=1)למדגמים מעל גודל  מה ניתן לומר על היחס בין התפלגות והתפלגות דגימה .17

 .המשתנה מהתפלגות יותר צרה דגימה התפלגות .א

 .המשתנה להתפלגות בצורתה שווה דגימה התפלגות .ב
 התפלגות דגימה מתוקננת רחבה יותר מהתפלגות המשתנה. .ג

 תפלגות המשתנה.התפלגות דגימה רחבה יותר מה .ד
 

חוקרת רצתה לבדוק האם שמיעת מוסיקה בכיתה משפיעה על מצב הרוח של התלמידים. איזה  .18

 מהמשתנים והמבחנים מתאימים למחקרה?

 שמי, מבחן חי בריבוע. –שמי, מצב רוח )טוב, לא טוב, נייטרלי(  –שמיעת מוסיקה )כן/לא(  .א
 .tמנה, מבחן  –מוליכות חשמלית בעור( שמי, מצב רוח )נמדד ברמת  –שמיעת מוסיקה )כן/לא(  .ב

 .tסדר, מבחן  –שמי, מצב רוח )טוב, לא טוב, נייטרלי(  –שמיעת מוסיקה )כן/לא(  .ג

 ב' נכונות.-תשובות א' ו .ד
 

 למדגמים בלתי תלויים הוא: tלמדגמים תלויים על פני מבחן  tהיתרון של מבחן  .10

 הוא לא מושפע מטעויות מדידה. .א
 שוניים בשונות בין הקבוצות.הוא לא מושפע מהבדלים רא .ב
 אישיים.-הוא לא מושפע מהבדלים בין .ג
 למדגמים בלתי תלויים.  tאין לו יתרון, עדיף להשתמש במבחן  .ד

 



 חישבה מתאם בין הנתונים הבאים:חוקרת  .23
 

x y 

-9 1 

-15 3 

-20 5 

12 -1 

24 -3 

 

 

 מה ניתן לומר על מתאם פירסון?
 .r=-1 .א

 .r=1 .ב

 הוא שלילי. .ג
 הוא חיובי. .ד

 

. לאחר מכן, היא הבינה שטעתה בקידוד המשתנים, Y :r=-1למשתנה  Xחוקרת מצאה מתאם בין משתנה  .21

 . מה יהיה ערך המתאם החדש?Yאת כל ערכי משתנה  2-ולכן חילקה ב

 .r=-0.5 .א

 .r=-1 .ב

 .r=0.5 .ג

 לא ניתן לדעת. .ד
 

נחה שעשה את בהולא דחה את השערת האפס. , z=1.7וקיבל  על מדגם בודד חוקר ערך בדיקת השערות .22

 כל חישוביו בצורה נכונה, והגיע למסקנה המתבקשת, בהתאם לחישוביו, מה ייתכן?

 החוקר עשה טעות מסוג ראשון. .א
 .שני מסוג טעות עשה החוקר .ב

 לא ייתכן שהחוקר עשה טעות סטטיסטית. .ג

 לא ניתן לדעת.  .ד
 

 84-. מה יהיה ערך האחוזון ה05, והממוצע הוא 53הוא  16-בהתפלגות נורמלית, ערך האחוזון ה .23

 )בקירוב(?

 45 .א
 143 .ב

 185 .ג
 לא ניתן לדעת. .ד

 

 סימטרית-מנהל רצה להעלות את המשכורות לכמה שיותר מעובדיו. ידוע כי התפלגות המשכורות היא א .24

ת לחציון. עוזרו הציע להעלות את שלילית. המנהל הציע להעלות את המשכורות לכל מי שמתח

משכורות לכל מי שמתחת לממוצע. המזכירה הציעה להעלות את המשכורות לכל מי שמתחת לשכיח. ה

 מי צודק?

 המנהל .א
 העוזר .ב
 המזכירה .ג

 לא ניתן לדעת. .ד
 

 

 



לפני ארוחת בוקר  במהלך השיעור ADHDחוקרת רצתה לבדוק האם מורות מעירות יותר לתלמידים עם  .25

, לאחר מכן ADHDמורות, ובדקה כמה העירה המורה לתלמידים עם  33חוקרת דגמה . האו אחריה

. אם כל ההנחות הנדרשות את כמות ההערות בדקה שוב החוקרת, וארוחת בוקר אכלוהילדים 

 מתקיימות, איזה מבחן סטטיסטי עליה לבצע?
 למדגם בודד. tמבחן  .א

 למדגמים בלתי תלויים. tמבחן  .ב

 .תלויים למדגמים t מבחן .ג

 .zמבחן  .ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 zטבלת 

     z-שטח מעבר ל - B         z-שטח בין הממוצע ל - A 

Z A B Z A B Z A B Z A B Z A B 

0 .0000 .5000 0.39 .1517 .3483 0.78 .2823 .2177 1.17 .3790 .1210 1.56 .4406 .0594 

0.01 .0040 .4960 0.40 .1554 .3446 0.79 .2852 .2148 1.18 .3810 .1190 1.57 .4418 .0582 

0.02 .0080 .4920 0.41 .1591 .3409 0.80 .2881 .2119 1.19 .3830 .1170 1.58 .4429 .0571 

0.03 .0120 .4880 0.42 .1628 .3372 0.81 .2910 .2090 1.20 .3849 .1151 1.59 .4441 .0559 

0.04 .0160 .4840 0.43 .1664 .3336 0.82 .2939 .2061 1.21 .3869 .1131 1.60 .4452 .0548 

0.05 .0199 .4801 0.44 .1700 .3300 0.83 .2967 .2033 1.22 .3888 .1112 1.61 .4463 .0537 

0.06 .0239 .4761 0.45 .1736 .3264 0.84 .2995 .2005 1.23 .3907 .1093 1.62 .4474 .0526 

0.07 .0279 .4721 0.46 .1772 .3228 0.85 .3023 .1977 1.24 .3925 .1075 1.63 .4484 .0516 

0.08 .0319 .4681 0.47 .1808 .3192 0.86 .3051 .1949 1.25 .3944 .1056 1.64 .4495 .0505 

0.09 .0359 .4641 0.48 .1844 .3156 0.87 .3078 .1922 1.26 .3962 .1038 1.65 .4505 .0495 

0.1 .0398 .4602 0.49 .1879 .3121 0.88 .3106 .1894 1.27 .3980 .1020 1.66 .4515 .0485 

0.11 .0438 .4562 0.50 .1915 .3085 0.89 .3133 .1867 1.28 .3997 .1003 1.67 .4525 .0475 

0.12 .0478 .4522 0.51 .1950 .3050 0.90 .3159 .1841 1.29 .4015 .0985 1.68 .4535 .0465 

0.13 .0517 .4483 0.52 .1985 .3015 0.91 .3186 .1814 1.30 .4032 .0968 1.69 .4545 .0455 

0.14 .0557 .4443 0.53 .2019 .2981 0.92 .3212 .1788 1.31 .4049 .0951 1.70 .4554 .0446 

0.15 .0596 .4404 0.54 .2054 .2946 0.93 .3238 .1762 1.32 .4066 .0934 1.71 .4564 .0436 

0.16 .0636 .4364 0.55 .2088 .2912 0.94 .3264 .1736 1.33 .4082 .0918 1.72 .4573 .0427 

0.17 .0675 .4325 0.56 .2123 .2877 0.95 .3289 .1711 1.34 .4099 .0901 1.73 .4582 .0418 

0.18 .0714 .4286 0.57 .2157 .2843 0.96 .3315 .1685 1.35 .4115 .0885 1.74 .4591 .0409 

0.19 .0753 .4247 0.58 .2190 .2810 0.97 .3340 .1660 1.36 .4131 .0869 1.75 .4599 .0401 

0.2 .0793 .4207 0.59 .2224 .2776 0.98 .3365 .1635 1.37 .4147 .0853 1.76 .4608 .0392 

0.21 .0832 .4168 0.60 .2257 .2743 0.99 .3389 .1611 1.38 .4162 .0838 1.77 .4616 .0384 

0.22 .0871 .4129 0.61 .2291 .2709 1.00 .3413 .1587 1.39 .4177 .0823 1.78 .4625 .0375 

0.23 .0910 .4090 0.62 .2324 .2676 1.01 .3438 .1562 1.40 .4192 .0808 1.79 .4633 .0367 

0.24 .0948 .4052 0.63 .2357 .2643 1.02 .3461 .1539 1.41 .4207 .0793 1.80 .4641 .0359 

0.25 .0987 .4013 0.64 .2389 .2611 1.03 .3485 .1515 1.42 .4222 .0778 1.81 .4649 .0351 

0.26 .1026 .3974 0.65 .2422 .2578 1.04 .3508 .1492 1.43 .4236 .0764 1.82 .4656 .0344 

0.27 .1064 .3936 0.66 .2454 .2546 1.05 .3531 .1469 1.44 .4251 .0749 1.83 .4664 .0336 

0.28 .1103 .3897 0.67 .2486 .2514 1.06 .3554 .1446 1.45 .4265 .0735 1.84 .4671 .0329 

0.29 .1141 .3859 0.68 .2517 .2483 1.07 .3577 .1423 1.46 .4279 .0721 1.85 .4678 .0322 

0.3 .1179 .3821 0.69 .2549 .2451 1.08 .3599 .1401 1.47 .4292 .0708 1.86 .4686 .0314 

0.31 .1217 .3783 0.70 .2580 .2420 1.09 .3621 .1379 1.48 .4306 .0694 1.87 .4693 .0307 

0.32 .1255 .3745 0.71 .2611 .2389 1.10 .3643 .1357 1.49 .4319 .0681 1.88 .4699 .0301 

0.33 .1293 .3707 0.72 .2642 .2358 1.11 .3665 .1335 1.50 .4332 .0668 1.89 .4706 .0294 

0.34 .1331 .3669 0.73 .2673 .2327 1.12 .3686 .1314 1.51 .4345 .0655 1.90 .4713 .0287 

0.35 .1368 .3632 0.74 .2704 .2296 1.13 .3708 .1292 1.52 .4357 .0643 1.91 .4719 .0281 

0.36 .1406 .3594 0.75 .2734 .2266 1.14 .3729 .1271 1.53 .4370 .0630 1.92 .4726 .0274 

0.37 .1443 .3557 0.76 .2764 .2236 1.15 .3749 .1251 1.54 .4382 .0618 1.93 .4732 .0268 

0.38 .1480 .3520 0.77 .2794 .2206 1.16 .3770 .1230 1.55 .4394 .0606 1.94 .4738 .0262 



 

 )המשך( zטבלת 

Z A B Z A B Z A B Z A B Z A B 

1.95 .4744 .0256 2.34 .4904 .0096 2.73 .4968 .0032 3.12 .4991 .0009 3.51 .4998 .0002 

1.96 .4750 .0250 2.35 .4906 .0094 2.74 .4969 .0031 3.13 .4991 .0009 3.52 .4998 .0002 

1.97 .4756 .0244 2.36 .4909 .0091 2.75 .4970 .0030 3.14 .4992 .0008 3.53 .4998 .0002 

1.98 .4761 .0239 2.37 .4911 .0089 2.76 .4971 .0029 3.15 .4992 .0008 3.54 .4998 .0002 

1.99 .4767 .0233 2.38 .4913 .0087 2.77 .4972 .0028 3.16 .4992 .0008 3.55 .4998 .0002 

2.00 .4772 .0228 2.39 .4916 .0084 2.78 .4973 .0027 3.17 .4992 .0008 3.56 .4998 .0002 

2.01 .4778 .0222 2.40 .4918 .0082 2.79 .4974 .0026 3.18 .4993 .0007 3.57 .4998 .0002 

2.02 .4783 .0217 2.41 .4920 .0080 2.80 .4974 .0026 3.19 .4993 .0007 3.58 .4998 .0002 

2.03 .4788 .0212 2.42 .4922 .0078 2.81 .4975 .0025 3.20 .4993 .0007 3.59 .4998 .0002 

2.04 .4793 .0207 2.43 .4925 .0075 2.82 .4976 .0024 3.21 .4993 .0007 3.60 .4998 .0002 

2.05 .4798 .0202 2.44 .4927 .0073 2.83 .4977 .0023 3.22 .4994 .0006 3.61 .4998 .0002 

2.06 .4803 .0197 2.45 .4929 .0071 2.84 .4977 .0023 3.23 .4994 .0006 3.62 .4999 .0001 

2.07 .4808 .0192 2.46 .4931 .0069 2.85 .4978 .0022 3.24 .4994 .0006 3.63 .4999 .0001 

2.08 .4812 .0188 2.47 .4932 .0068 2.86 .4979 .0021 3.25 .4994 .0006 3.64 .4999 .0001 

2.09 .4817 .0183 2.48 .4934 .0066 2.87 .4979 .0021 3.26 .4994 .0006 3.65 .4999 .0001 

2.10 .4821 .0179 2.49 .4936 .0064 2.88 .4980 .0020 3.27 .4995 .0005 3.66 .4999 .0001 

2.11 .4826 .0174 2.50 .4938 .0062 2.89 .4981 .0019 3.28 .4995 .0005 3.67 .4999 .0001 

2.12 .4830 .0170 2.51 .4940 .0060 2.90 .4981 .0019 3.29 .4995 .0005 3.68 .4999 .0001 

2.13 .4834 .0166 2.52 .4941 .0059 2.91 .4982 .0018 3.30 .4995 .0005 3.69 .4999 .0001 

2.14 .4838 .0162 2.53 .4943 .0057 2.92 .4982 .0018 3.31 .4995 .0005 3.70 .4999 .0001 

2.15 .4842 .0158 2.54 .4945 .0055 2.93 .4983 .0017 3.32 .4995 .0005 3.71 .4999 .0001 

2.16 .4846 .0154 2.55 .4946 .0054 2.94 .4984 .0016 3.33 .4996 .0004 3.72 .4999 .0001 

2.17 .4850 .0150 2.56 .4948 .0052 2.95 .4984 .0016 3.34 .4996 .0004 3.73 .4999 .0001 

2.18 .4854 .0146 2.57 .4949 .0051 2.96 .4985 .0015 3.35 .4996 .0004 3.74 .4999 .0001 

2.19 .4857 .0143 2.58 .4951 .0049 2.97 .4985 .0015 3.36 .4996 .0004 3.75 .4999 .0001 

2.20 .4861 .0139 2.59 .4952 .0048 2.98 .4986 .0014 3.37 .4996 .0004 3.76 .4999 .0001 

2.21 .4864 .0136 2.60 .4953 .0047 2.99 .4986 .0014 3.38 .4996 .0004 3.77 .4999 .0001 

2.22 .4868 .0132 2.61 .4955 .0045 3.00 .4987 .0013 3.39 .4997 .0003 3.78 .4999 .0001 

2.23 .4871 .0129 2.62 .4956 .0044 3.01 .4987 .0013 3.40 .4997 .0003 3.79 .4999 .0001 

2.24 .4875 .0125 2.63 .4957 .0043 3.02 .4987 .0013 3.41 .4997 .0003 3.80 .4999 .0001 

2.25 .4878 .0122 2.64 .4959 .0041 3.03 .4988 .0012 3.42 .4997 .0003 3.81 .4999 .0001 

2.26 .4881 .0119 2.65 .4960 .0040 3.04 .4988 .0012 3.43 .4997 .0003 3.82 .4999 .0001 

2.27 .4884 .0116 2.66 .4961 .0039 3.05 .4989 .0011 3.44 .4997 .0003 3.83 .4999 .0001 

2.28 .4887 .0113 2.67 .4962 .0038 3.06 .4989 .0011 3.45 .4997 .0003 3.84 .4999 .0001 

2.29 .4890 .0110 2.68 .4963 .0037 3.07 .4989 .0011 3.46 .4997 .0003 3.85 .4999 .0001 

2.30 .4893 .0107 2.69 .4964 .0036 3.08 .4990 .0010 3.47 .4997 .0003 3.86 .4999 .0001 

2.31 .4896 .0104 2.70 .4965 .0035 3.09 .4990 .0010 3.48 .4997 .0003 3.87 .4999 .0001 

2.32 .4898 .0102 2.71 .4966 .0034 3.10 .4990 .0010 3.49 .4998 .0002 3.88 .4999 .0001 

2.33 .4901 .0099 2.72 .4967 .0033 3.11 .4991 .0009 3.50 .4998 .0002 3.89 .4999 .0001 
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