
Практичне завдання 2 

Ввідні дані до завдання: 

Було проведено дослідження плодовитості плодової мушки Drosophila 

melanogaster під дією інсектициду ДДТ (Дихлордифенілтрихлорметилмета́н) 

трьох різних ліній (стійкої до інсектициду (1), чутливої до інсектициду (2) та 

неселективної (3), в якості контролю). Для дослідження було відібрано по 25 

особин жіночої статі в кожній групі. Впродовж 14 днів підраховували кількість 

відкладених яєць. В таблиці наведено середнє значення для кожної особи за 

добу.  

Хід роботи : 

1. Інсталювати програму RKWARD з офіційного сайту; 

2. Відкрити програму та ввести дані з таблиці; 

2.1 Спочатку для порівняння лінії (1) з лінією (3) 

 

Після введення даних проводимо тест Shapiro - Wilk. Виходячи с отриманих даних 

(р> 0.05), робимо висновок, що дані розподілено за законом близьким до 

нормального. 

 

 

 

 

 



 

 

3.Починаємо перевірку дисперсії вибірки(F-test): 

 

Отримуємо значення p > 0.05, це свідчить про те що дисперсії не відрізняються. 

4.Виконуємо перевірку середнього значення (T-test) 

 

З результатів цього тесту м бачимо, що вибірки відрізняються, бо p < 0.05. 

Проміжний висновок : селективна лінія(1) - стійкі до дії ДДТ відрізняється від 

неселективної лінії (3) 

 

4.Перевіряємо на закон розподілу селективну лінію (2): 



 

З результатів отримуємо p=0.1446 для лінії(2),це свідчить про нормальність розподілу 

цієї вибірки. 

5.Порівнюємо дисперсії ліній (2) та (3): 

 

З отриманого значення р, робимо висновок, що дисперсії ліній (2) та (3) рівні. 

 

6.Перевіряємо вибірки за допомогою T-test: 



 

Після виконання T-test, отримуємо значення р = 0.00059, що свідчить про відмінність 

цих вибірок 

7.Перевіряємо схожість вибірок ліній (1) та (2): 

 

Отримане значення дає можливість сказати, що дисперсії вибірок рівні. Переходимо до 

дослідження середнього значення вибірок ліній (1) та (2): 



 

Отримуємо значення р = 0.51, що значно перевищує 0.005, робимо висновок, що 

вибірки не відрізняються. 

 

Висновок: Вибірки селективної лінії (1) - стійкі до дії ДДТ не відрізняються від лінії (2) 

- чутливі до дії ДДТ, але обидві лінії (1) та (2) відрізняються від неселективної лінії 

(3).Всі три лінії розподілені за законом близьким до нормального.Дисперсії ліній (1) та 

(3) , (2) та (3) й (1) та (2) рівні,це перевірено за допомогою F-test.Вибірки (1) та (2) не 

відрізняються. 
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