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UNIVERSITETET I OSLO 
ØKONOMISK INSTITUTT 

 
Utsatt eksamen i: ECON2130 – Statistikk 1 
 
Eksamensdag:  Mandag 15. august 2005       
 
Tid for eksamen:  kl. 09:00 – 12:00 
 
Oppgavesettet er på  2 sider 
 
Tillatte hjelpemidler: 
• Alle trykte og skrevne hjelpemidler, samt lommekalkulator er tillatt 
 
 
Eksamen blir vurdert etter ECTS-skalaen.  A-F, der A er beste karakter og E er dårligste 
ståkarakter.  F er ikke bestått. 
 
 
 

Oppgave 1 
 
I en befolkning av like mange menn som kvinner er 5% av mennene og 0,25% av kvinnene 
fargeblinde. En person velges tilfeldig fra befolkningen. 
 
a. Finn sannsynligheten for at personen er fargeblind. 
 
b. Hva er sannsynligheten for at vedkommende er en mann dersom vi får vite at 

vedkommende er fargeblind? 
 
c. Hva er sannsynligheten for at det ikke finnes noen fargeblinde i et tilfeldig utvalg på 20 

menn fra befolkningen? Du kan anta at befolkningen er stor. Hva er sannsynligheten for at 
det er minst 2 fargeblinde i utvalget?  

 

Oppgave 2 
 
Pristilsynet fører kontroll med at bensin som selges på bensinstasjonene holder det oktantall 
som står på pumpene. Kontrolløren har et måleapparat som gir målinger, X, som er 
normalfordelte, ( , )N µ σ , der µ = “sant oktantall”  og der standardavviket, 1σ = , er kjent. 
Forskjellige målinger, 1 2, , , nX X X , anses som uavhengige. 
 
a. Finn 1( 94)P X <  dersom sant oktantall er 95. 
 
b. Finn, under samme forutsetning, sannsynligheten for at middelverdien av to prøver skal 

være mindre enn 94. 
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c. Finn sannsynligheten for at to målinger fra den samme prøven skal avvike mer enn 1 
oktan fra hverandre. 

 
Bensin av typen “lavbly” settes sammen av β  (“beta”) deler 99 oktan blyholdig bensin og 
(1 )β−  deler 95 oktan blyfri bensin. Oktantallet for blandingen blir  99 (1 ) 95µ β β= ⋅ + − ⋅ . 
For eksempel 0,5β =  gir  97µ = . 
 
d. Pristilsynet ønsker å estimere den andelen, β , av 99 oktan bensin som en viss 

bensinstasjon har i bensin som de selger som 97 oktan “lavbly” bensin. De gjør n målinger 
av denne bensinen, 1 2, , , nX X X ,. Forklar hvorfor ˆ ( 95) 4Xβ = −  er en forventningsrett 
estimator for β  (der ( )iX X n= Σ  ). Finn også estimatorens varians. 

  
e. Vi vil betrakte kontrollen som et hypotesetestingsproblem:   

 
0 1: 0,5    mot    H : 0,5H β β= < .     

Det er rimelig å forkaste 0H  til fordel for 1H  dersom  X k≤ . Hvilken verdi må vi velge 
for k dersom testen skal ha signifikansnivå 0,01α = ? 

 
f.  Hva blir resultatet av estimeringen i d. og testingen i e. dersom pristilsynet utfører 4n =  

målinger, og målingene ble:  96,9   94,9   96,2   96,6?  
 
g. En annen bensinstasjon bruker 0, 25β = . Hvor stor er sannsynligheten for at denne 

stasjonen vil bli tatt ved kontrollen hvis pristilsynet også her tar 4n =  målinger? 
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