
Sensorveiledning Eksamen Statistikk 1 ECON 2130, mandag 5. desember kl. 14.30  
Alle hjelpemidler tillatt. 
 
1. Fire personer sitter rundt et bord og spiller kort. Vi kaller dem for Nord, Øst, Syd og 
Vest. De har fått tildelt 13 kort hver fra en vanlig kortstokk på 52. Delingen skjedde helt 
tilfeldig. Vi skal bare se på de 13 kortene i Spar: Ess, Konge, Dame, Knekt, 10, 9, …, 3, 
2. Kort med verdi 2, 3, …10 kalles for "små kort”. Vi ser bort fra kortene i de andre 
fargene (Hjerter, Ruter, Kløver).  
 
Nord og Syd er makkere, og Øst og Vest er makkere. Det viser seg at Nord har fått 5 kort 
i Spar: Ess, Konge og tre små, mens Syd fikk 4 kort i Spar: Knekten og 3 små. Dermed er 
det 4 Sparkort igjen: Damen pluss tre små. De sitter fordelt over Øst og Vest, og i denne 
oppgaven skal vi se på hvordan disse fire kan være fordelt. 
 
1a. Gjør rede for hvorfor antall måter de fire Sparkortene kan være fordelt over Øst og 
Vest er lik 16. 
 
1b. Hvor sannsynlig er det at både Øst og Vest har to Sparkort? 
<<6/16 = 0,375>> 
 
1c. Hvor sannsynlig er det at Vest har Spardame pluss to andre Sparkort? 
<<3/16 = 0,1875>> 
 
1d. Anta at de fire Sparkortene som Øst og Vest har er Spardame, Sparto, Spartre og 
Sparfire. Gitt at Vest har Spartre, hvor sannsynlig er det at han i tillegg har Spardame 
pluss enda et lite Sparkort (totalt altså tre Sparkort, derunder Spardame)? 
<<2/8 = 0,25>> 
 
 
2. Etter flodbølgekatastrofen i Asia 2. juledag 2005 drøftes det nå om man skal innføre et 
overvåkingssystem som varsler land som er truet av en ny flodbølge. La oss anta at det 
tar 5 år for å få i stand et slikt system. I denne oppgaven skal vi se på sannsynligheten for 
en ny flodbølge de førstkommende 5 år. 
 
Vi ser på årene fra og med 2006. La Y være antall år til en ny katastrofe med tilsvarende 
omfang inntreffer. Vi oppfatter Y som en stokastisk variabel med en geometrisk 
fordeling. Utfallsrommet er Y=1 (år 2006), Y=2 (år 2007), Y=3 (år 2008), … Den årlige 
sannsynligheten for en ny katastrofe antas å være 1 %.  
 
2a. Hvor sannsynlig er det at en ny katastrofe inntreffer først i 2007 (dvs Y=2)? Og hvor 
stor er sannsynligheten at den først inntreffer i 2010? Bruk 4 desimaler i utregning av 
sannsynlighetene. 
<<P(Y=2) = 0,0099, P(Y=5) = 0,0096>> 
 
2b. Hvor sannsynlig er det at en ny katastrofe inntreffer i løpet av perioden fra 1. januar 
2006 til og med 31. desember 2010? 



<<P(Y<6) = 0,0490>> 
 
2c. Beregn forventningen til Y. Hvordan tolker du denne forventningen? 
<<E(Y) = 1/p = 100>> 
 
2d. Ekspertene anslår at en katastrofe med tilsvarende omfang forekommer i snitt én gang 
pr. 300 år. Beregn på nytt sannsynligheten for at en ny katastrofe inntreffer først i 2007. 
Gi et anslag på standardavviket til Y. 
<< p anslås til å være 1/300. P(Y=2) = 0,0067. stdev = 299,5 år>> 
 
2e. Anta, mot all formodning, at en ny katastrofe allikevel inntreffer i 2007. Kommenter 
utsagnet ”Ekspertene tok fullstendig feil. De sa at katastrofen skulle forekomme bare én 
gang i løpet av en periode på 300 år. Nå tok det bare 2 år til neste katastrofe.”  
 
 
3. Gitt to stokastiske variabler X og Y, og to tall, a og b, som begge er ulik null og ikke 
stokastiske.  
Vis at Cov(aX,bY) = abCov(X,Y). 
  
 
4. Det norske Luftforsvaret overveier å innkjøpe nye jagerfly, som skal erstatte dagens 
F16 fly. USAs Joint Strike Fighter (JFS) er en mulig kandidat. Nylig henvendte JFS-
fabrikanten seg til Luftforsvaret og spurte hva kroppshøyden til norske jagerflygere er. Jo 
høyere piloten er, desto høyere må cockpit’en bli. Hver centimeter ekstra medfører 
enorme ekstrautgifter i brennstoff. Dermed er det av stor betydning at cockpit’en blir så 
lav som mulig. I denne oppgaven skal vi analysere kroppshøyde. 
 
Statistikken over rekruttenes kroppshøyde for 2003 viser en gjennomsnittsverdi på 179,9 
cm, med et standardavvik på 6,8 cm. Vi antar at høydefordelingen for piloter ikke avviker 
fra rekruttfordelingen generelt. Antall rekrutter som statistikken er basert på, oppgis ikke, 
men vi antar at det var 20 000 (to tredjedeler av et årskull for gutter). Dermed antar vi at 
statistikkens datagrunnlag danner et tilfeldig trukket utvalg fra en større populasjon.  
 
4a. Sett opp et tilnærmet 95 % konfidensintervall for forventet kroppshøyde til norske 
jagerflygere.  
Hvorfor er det konstruerte intervallet et tilnærmet 95 % intervall? 
<<n = 20000, derfor er t-kvantilene lik z-kvantilene og z-intervallet blir: 179,9+/- 
1,96*6,8/√20000 eller [179,81   179,99]>> 
 
4b. Test nullhypotesen at gjennomsnittshøyden til en norsk jagerflyger er minst 1,8 m 
mot den alternative hypotesen at den er mindre enn 1,8 m. Velg et signifikansnivå på 5 
%. Hva blir testens konklusjon?  
<< grenseverdi k er lik 180 – 1,645*6,8/√20000 = 179,92, og nullhypotesen forkastes.>> 
 
4c. Beregn testens p-verdi og tolk denne. 
 <<p = P(standardisert gjsnitt<(179.9-180)*√20000/6,8)) = G(-2.08) = 1,88 %.>> 



 
4d. Hvis cockpit’en til JSF-flyet blir konstruert slik at en flyger på maksimalt 182 cm 
passer inn, hva er da tilnærmet sannsynligheten for at en tilfeldig valgt norsk flyger ikke 
passer i en JSF? Anta at flygernes kroppshøyde er normalfordelt. 
<<1-G((182-179,9)/6,8) = 1-G(0,309) = 1-0,621 = 0,379>> 


