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Oppgavesettet er p̊a 5 sider.

For hvert spørsm̊al skal en merke av for bare ett svaralternativ. Du f̊ar ett poeng for hvert riktig
svar. Se gjennom alle svaralternativene før du krysser av.

Kandidatnr.

Oppgave 1. Fra et boksplott kan vi blant annet lese av

� a) median og median pluss/minus standardavvik

� b) gjennomsnitt og gjennomsnitt pluss/minus standardavvik

� c) median og kvartiler

Oppgave 2. I en fordeling som er skjev mot høyre er typisk

� a) medianen mindre enn gjennomsnitt

� b) medianen større enn gjennomsnittet

� c) median og gjennomsnitt er like

Oppgave 3. I et datamateriale over temperaturer m̊alt i Fahrenheit er standardavviket lik 9.6.
Sammenhengen mellom Fahrenheit og Celsius-skalaene er gitt ved F= 32 + 1.8C der C = temper-
aturen m̊alt i Celsius og F = temperaturen m̊alt i Fahrenheit. Standardavviket for temperaturene
m̊alt i Celsius blir da tilnærmet

� a) 5.3 � b) 17.3 � c) 9.6
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Oppgave 4. Et normalfordelingsplott over de samme temperaturm̊alingene er vist p̊a forrige side.
Her har vi

� a) brukbart samsvar med normalfordelingen

� b) tydelig høyreskjevhet

� c) ekstreme verdier (outliere) i begge ender av fordelingen.

Descriptive Statistics: temperature

Variable N Mean StDev Minimum Q1 Median Q3 Maximum

temperature 108 77.981 9.581 57.000 71.000 79.500 85.000 97.000

Oppgave 5. Tabellen over angir deskriptiv statistikk for den samme temperaturvariabelen. Inter-
kvantilbredden (IQR) er lik

� a) 7 � b) 40 � c) 8.5 � 14

Oppgave 6. Over ser du et spredningsplott (scatter plot) over ozonm̊alinger mot vindm̊alinger.
Er korrelasjonen mellom ozon og vind her omtrent lik

� a) +0.1 � b) −0.95 � c) −0.6

Oppgave 7. Anta at vi har tallpar (xi, yi) der xi er verdiene −1.00,−0.99, . . . , 0.99, 1.00 og der
yi = x2

i . Situasjonen er alts̊a som i følgende figur
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Her gjelder

� a) det g̊ar ikke an å beregne korrelasjonskoeffisienten for slike data

� b) korrelasjonskoeffisienten blir lik 0, derfor er det ingen sammenheng mellom xi og yi

� c) korrelasjonskoeffisienten er lik 0, men forteller oss ikke noe om den ikke-lineære sammen-
hengen mellom xi og yi.

Oppgave 8. Temperatur-dataene og ozon/vind-dataene brukt tidligere i denne eksamensopp-
gaven er fra samme studie. Under finnes en utskrift av en lineær regresjon av ozon mot temperatur
(i Farenheit)

Regression Analysis: ozone versus temperature

The regression equation is

ozone = - 2.317 + 0.07144 temperature

S = 0.583726 R-Sq = 58.1% R-Sq(adj) = 57.7%

Analysis of Variance

Source DF SS MS F P

Regression 1 50.1246 50.1246 147.11 0.000

Error 106 36.1180 0.3407

Vi kan regne ut korrelasjonen mellom temperatur og ozon fra utskriften. Med to desimalers
nøyaktighet blir korrelasjonen

� a) 0.07 � b) 0.76 � c) 0.34

Oppgave 9. At stigningskoeffisienten er lik 0.07144 betyr

� a) at en temperaturøkning p̊a 1 grad (F) for̊arsaker en økning i ozon p̊a 0.07144

� b) at med en temperaturøkning p̊a 1 grad (F) predikeres en ozonøkning p̊a 0.07144

� c) lite da det er veldig svak sammenheng mellom temperatur og ozon.

Oppgave 10. Dersom vi hadde benyttet temperaturm̊alinger i Celsius ville estimert sammenheng
være

� a) −0.031 + 0.12859 temp (C)

� b) −2.317 + 0.12859 temp (C)

� c) −2.317 + 0.03969 temp (C)

� d) umulig å si noe om ut fra foreliggende opplysninger.

Oppgave 11. Du leser “Aerobics farlig for ørene: Forskere ved Institutt X har studert 125
aerobics-leksjoner ved 5 treningssentre og funnet at lydniv̊aet overskred forsvarlig grense i 60% av
leksjonene.” Hvilket utsagn er riktig?
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� a) Populasjonen er av størrelse 125, utvalget er av størrelse n = 5 og i 3 av disse (60%) var
lydgrensen overskredet.

� b) Tallet 60% er en observator (statistic) som sier hvor stor andel av utvalget p̊a 125 som
overskred lydgrensen.

� c) Tallet 60% er en parameter som sier hvor stor andel av alle aerobics-leksjoner overskrider
lydgrensen.

Oppgave 12. Spr̊akproblemer p̊a ferie i Roma: Kun 1 av 5 italienere behersker engelsk. I sentrum
av Roma er 1 av 5 personer utenlandske turister og blant de utenlandske turistene er det 1 av 2
som behersker engelsk.

Sannsynligheten for at en tilfeldig valgt person i sentrum av Roma er italiener, gitt at vedkommende
snakker engelsk, er

� a) 0.800 � b) 0.260 � c) 0.615 � d) 0.713

Oppgave 13. La X være en tilfeldig variabel med uniform tetthetskurve som gitt i figuren:

x
1.00

1.0

f(x)

Da har P (0.8 ≤ X ≤ 1.1) verdi

� a) 0.30 � b) 0.20 � c) 0.80

Oppgave 14. En diskret tilfeldig variabel X har følgende sannsynlighetsfordeling:

Verdi av X 0 1 2 3
Sannsynlighet 0.1 0.2 0.3 0.4

Standardavviket til X, σX , er da

� a) 2.0 � b)
√

2.0 � c) 1.0 � d)
√

1.2

Oppgave 15. Gjennomsnittsprisen for OBOS-leiligheter (i hele landet) i august 2004 var 22000,-
kr. pr. kvadratmeter. La oss anta at kvadratmeterprisen for en tilfeldig valgt OBOS-leilighet er
normalfordelt med forventning 22000 (kr.) og standaravvik 3000 (kr.).

Sannsynligheten for at kvadratmeterprisen ligger mellom 19000 kr. og 22000 kr. er

� a) 0.3413 � b) 0.6587 � c) 0.3179

Oppgave 16. Gitt at du bare vil vurdere OBOS-leiligheter som koster under 22000 kr. pr.
kvadratmeter, hva er sannsynligheten for at prisen likevel er over 19000 kr pr. kvadratmeter?

� a) 0.6358 � b) 0.6826 � c) 0.6587
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Oppgave 17. For OBOS-leiligheter p̊a 60 m2, der kvadratmeterprisen er fordelt som beskrevet
ovenfor, hva er sannsynligheten for at leiligheten koster mer enn 1.5 millioner?

� a) 0.4920 � b) 0.1587 � c) ≈ 0

Oppgave 18. Trekk to epler fra en veldig stor kurv uavhengig av hverandre. Vekten til et tilfeldig
eple har forventning µ = 170 g og standardavvik σ = 15 g.

Forskjellen i vekt p̊a de to eplene er en tilfeldig variabel med standardavvik

� a) 0.0 g � b) 30.0 g � c) 21.2 g

Oppgave 19. Kjøpmannen vet at 15% av det tonnet med epler han har i butikken er markspiste.
Du plukker tilfeldig 100 epler.

Andelen markspiste epler blant de du plukker ut er en tilfeldig variabel med en sannsynlighets-
fordeling som kan tilnærmes med

� a) N(15, 1.45) � b) N(0.15, 0.0357) � c) N(0.15, 3.57) � d) N(0.15, 0.357)

Oppgave 20. En flervalgseksamen i STK1000 har 20 spørsm̊al, hver med fire svaralternativer der
kun ett svar er riktig.

Hvis en student fyller ut besvarelsen helt tilfeldig, og hvert riktige svar gir ett poeng, hva er da
sannsynligheten for å f̊a minst 40% riktig, dvs. 8 poeng eller mer?

� a) 0.102 � b) 0.041 � c) 1.52 · 10−5 � d) 0.201

SLUTT


