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UNIVERSITETET I OSLO 
ØKONOMISK INSTITUTT 

 
Eksamen i: ECON2130 – Statistikk 1 
 
Eksamensdag: Torsdag 30. november Sensur kunngjøres: 20. desember 
 
Tid for eksamen:  kl. 09:00 – 12:00 
 
Oppgavesettet er på  3 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. 
 
The grades given:  A-F, with A as the best and E as the weakest passing grade.  F is fail. 
 
 
 

Oppgave 1 
Et firma sender reklame til N = 100 000 personer. Reklamesendingene har svarkuponger som 
er nummerert fra 1 til N. I reklamen står det 
 
 “Svarkupongen er et ledd i et lotteri som allerede er trukket. Det er 5 gevinster, hver 

på kr. 10 000,-. Kanskje du er en av de heldige vinnerne? For å finne ut det, og for å få 
gevinsten, må du returnere svarkupongen innen 10 dager.” 

 
a. (i)  Hva er sannsynligheten for at en kunde som sender inn sitt (ene) lodd, får en av 

gevinstene? 
 (ii)  Hva er kundens forventete gevinst (svarkupongen trenger ikke frimerke)?  [Hint.  

Merk at kundens gevinst kan anta 2 mulige verdier, nemlig 0 eller 10 000.] 
 
b. (i)  Anta at 50 000 av de 100 000 returnerer svarkupongen i tide. La X være antall 

gevinster som firmaet må ut med (de beholder de gevinstene som ingen skriver etter). 
Forklar hvorfor det kan være rimelig å anta at X er (eventuelt tilnærmet) binomisk fordelt 
med parametre    n = 5 og p = 0,5. 

 (ii) Beregn sannsynligheten for at firmaet slipper å utbetale mer enn høyst kr. 20 000,-. 
 
c. Anta at vi vet at firmaet har måttet betale ut minst kr. 10 000, men ikke eksakt hvor mye. 

Hva er da sannsynligheten for at firmaet har betalt ut høyst kr. 20 000?  
 
d. Foreningen “Mot direkte reklame” gransker dette lotteriet i håp om å påvise at det er 

svindel. Etter å ha sett på en rekke forhold finner foreningen at 10 personer med 
forbindelse til firmaet er på adresselista, og en av disse har vunnet en gevinst. Beregn 
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sannsynligheten for at minst en av disse 10 skal få gevinst dersom gevinstene er trukket 
tilfeldig.  
 
 [Hint:  Argumenter på tilsvarende måte som under b(i)  at antallet blant de 10 som får 
gevinst kan antas å være binomisk fordelt. ] 

 
e. Foreningen trekker firmaet for retten og hevder i sin prosedyre at sannsynligheten i d, som 

er 0,0005, kan betraktes som p-verdien ved testing av om lotteriet er skikkelig. Påstanden 
er at siden p-verdien er så liten, må firmaet dømmes for svindel. Som statistisk sakkyndig 
skal du kommentere denne prosedyren. Ordet er ditt! 

 
 

Oppgave 2 
Et datamateriale som har gått igjen i den statistiske litteraturen de siste 100 år, er von 
Bortkiewicz’s hestespark-data. Over en 20-års periode (1875 – 1894) ble det for 10 
Prøyssiske kavalerikorps notert hvor mange soldater som døde på grunn av hestespark pr. år. 
De n = 200 armekorpsene fordelte seg slik: 
 
Tabell 1 
 
Antall 
dødsfall 0 1 2 3 4 Sum 

Antall 
armekorpsår 109 65 22 3 1 200 

 
a. La iX  betegne antall dødsfall for armekorpsår i,  1, 2, , 200i =  . Beregn gjennomsnittet, 
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b. Dette hestesparkmaterialet blir gjerne trukket fram for å illustrere poisson-fordelingen. 

Anta at antall dødsfall fra hestespark for et vilkårlig armekorpsår er poisson-fordelt med 
parameter m. De n = 200 observasjonene betraktes som observasjoner av de stokastiske 
variablene, 1 2, , , nX X X , som antas å være uavhengige og identisk fordelte med 

~ pois( )iX m  for 1, 2, ,i n=  . 
 
 (i)  Sett opp en forventningrett estimator for m, og forklar hvorfor den er forventningsrett. 
 (ii)  Hva blir estimatet for m ut fra tallmaterialet? 
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c. Beregn poisson-sannsynlighetene 
 

  ( )    for   0,1, 2,3, 4
!

x
mmp x e x

x
−= =  

 
 for din estimerte verdi,  ˆm m= , eller for verdien 0,61m = . Sammenlikn disse estimerte 

sannsynlighetene med de tilsvarende observerte relative frekvensene i et diagram der de 
observerte relative frekvensene måles på x-aksen og de tilsvarende estimerte 
sannsynlighetene på y-aksen. 

 [Hint. Merk at hvis frekvensene i tabell 1 betegnes med 0 1 4, , ,N N N , så vil de 
observerte relative frekvensene være   for  x 0,1,2,3,4xN n = . Du skal altså plotte inn de 
fem punktene ( , ( ))xN n p x  for 0,1, , 4x =   i et diagram.] 

 
 
d. I modellen ovenfor betraktes dødstallene i alle armekorpsårene som “statistisk like” (dvs. 

trukket fra samme poisson-fordeling). Om det imidlertid er forskjell på armekorpsene og 
kanskje også på årene, ville den observerte fordeling ha en større spredning enn den 
tilpassete (estimerte) poisson-fordelingen. Siden både forventning og varians er m når X er 
poisson-fordelt med parameter m, har det vært vanlig å teste hypotesen 

 
  0 :H    Observasjonene er uavhengige trekninger fra samme poisson-fordeling 
 
 ved hjelp av testobservatoren 
 

  
2SQ

X
=  

 
 Dette begrunnes med at store verdier av Q (dvs. betydelig større enn 1) ville indikere 

evidens mot 0H .  En naturlig test for 0H  ville derfor være å forkaste 0H  dersom Q k>  
der k er en passende kritisk verdi. Fra videregående statistisk teori vet man at hvis 0H  er 
sann, så vil  Q  være tilnærmet normalfordelt med forventning 1 og varians (2 1 ) /m n+ , 
så sant n er stor (for eksempel 200), der m kan erstattes med estimatet for m. Bruk dette til 
å teste 0H  med den foreslåtte testen med signifikansnivå 10%. Beregn også p-verdien for 
testen. Er det således etter din mening grunn til å tvile på hypotesen om at antall 
hestesparkdødsfall følger samme poisson-fordeling i alle armekorpsårene? 
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