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Oppgavesettet er p̊a 3 sider.

For hvert spørsmål skal en merke av for bare ett svaralternativ. Se gjennom alle svar-
alternativene før du krysser av.

Kandidatnr.

Oppgave 1. I følgende ordnede datasett med n = 10 observasjoner er observasjonen markert med ? falt
ut:

45,48,48,57,58,?,63,69,70,75

Hvis vi vet at medianen, m, er m = 60, har den manglende observasjonen verdien

� a) 59 � b) 60 � c) 61 � 62

Oppgave 2. Se p̊a følgende datasett:
1,4,7,8,9,10,14,14,15,20,20,60

Her er kvartilavstanden (IQR)

� a) 10.5 � b) 8 � 10 � d) 9

Oppgave 3. Temperaturm̊alinger hos en frisk person kan antas å være N(µ, σ) med µ = 37.0◦ og σ = 0.3◦.
Da er sannsynligheten for at en måling av en frisk person viser mer enn 37.5◦

� a) 0.0764 � b) 0.0344 � 0.0475

Oppgave 4. For en viss temperaturverdi er sannsynligheten omtrent 0.75 for at en temperaturm̊aling skal
være mindre enn denne verdien. Temperaturverdien er

� a) 37.4◦ � 37.2◦ � c) 37.6◦

Oppgave 5. La (x1, y1), . . . , (xn, yn) være et datasett. Ett av de følgende utsagnene om korrelasjonen, r,
og kvadratet av korrelasjonen, r2, er riktig

� a) r bestemmer stigningen av regresjonslinje y = a + bx

� b) r2 angir variasjonen rundt regresjonslinja

� fortegnet til r angir om regresjonslinja er stigende eller avtagende
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Oppgave 6. Ut fra data over 8 år om maratonløp for kvinner settes opp en modell der vinnertiden avhenger
av lufttemperaturen. Som en første tilnærmelse brukes enkel lineær regresjon. Den estimerte regresjonlinjen
for vinnertid i minutter ble

tid = 145.19 + 0.032 temp (◦F)

Da er den predikerte verdien for en temperatur p̊a 65◦ Fahrenheit

� a) 147.17 � 147.27 � c) 147.07

Oppgave 7. Gjennomsnittet av de 8 temperaturm̊alingene er x̄ = 59.75. Da er gjennomsnittet av de 8
vinnertidene

� a) 144.5 � 147.1 � c) 146.2

Oppgave 8. Sammenhengen mellom Celsius- og Fahrenheitskalaen er

F = 32 + 1.8C

der C er temperatur målt i ◦Celsius, og F er temperatur m̊alt i ◦Fahrenheit. Hva blir regresjonslinja over
hvis temperaturen er uttrykt i Celsiusgrader?

� a) 145.19 + 0.058 temp (◦C) � b) 146.21 + 0.032 temp (◦C) � 146.21 + 0.058 temp (◦C)

Oppgave 9. En revisor skal revidere et regnskap med 10000 poster med bilag, og plukker ut tilfeldig 200
poster for grundig kontroll. Antall poster som inneholder feil blir notert. Se p̊a dette som et eksperiment.
Da er parameteren i dette eksperimentet

� a) andel poster med feil blant de 200 kontrollerte postene

� andel poster med feil blant de 10000 postene i hele regnskapet

� c) antall poster med feil blant de 200 kontrollerte postene

Oppgave 10. Hvilket av følgende utsagn er mest korrekt

� a) bare observasjonsstudier kan brukes til å si noe om årsak-virkningsrelasjoner

� b) b̊ade observasjonsstudier og kontrollerte forsøk kan brukes til å si noe om årsak-virkningsrelasjoner

� bare kontrollerte forsøk kan brukes til å si noe om årsak-virkningsrelasjoner

Oppgave 11. Vi vil undersøke virkningen av 5 ulike foringer p̊a vektøkningen av grisunger. Hvilken av
følgende forsøksplaner gir et korrekt utført blokkforsøk? Vi har til r̊adighet 10 kull med grisunger, hvert av
størrelse 5.

� a) det trekkes lodd slik at hver foring brukes p̊a 2 kull

� innenfor hvert kull trekkes lodd om hvilken foring som skal brukes

� c) innenfor hvert kull ordnes griungene etter startvekt, og dette brukes til å velge foring

Oppgave 12. I en gruppe barnefamilier er det like mange familier med to og tre barn. I familier med to
barn er sannsynligheten 0.5 for at barna skal ha samme kjønn. I familier med tre barn er sannsynligheten
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for at alle barna skal ha samme kjønn 0.25. Da er sannsynligheten for at en tilfeldig familie i gruppa har
barn med samme kjønn

� a) 0.5 � b) 0.325 � c) 0.4 � 0.375

Oppgave 13. Som i oppgavene 3 og 4 antar vi at temperaturm̊alinger hos en frisk person er N(µ, σ) med
µ = 37.0◦C og σ = 0.3◦C. Da har gjennomsnittet av ni uavhengige temperaturm̊alinger hos friske personer
en fordeling som er

� N(37.0, 0.1) � b) N(37.0, 0.3) � c) N(37.0, 0.9)

Oppgave 14. Hvor mange uavhengige temperaturmålinger m̊a foretas for at sannsynligheten for at gjen-
nomsnittet avviker mer enn 0.1◦ fra 37.0◦ høyst er 0.95?

� omtrent 35–36 � b) omtrent 25–26 � c) omtrent 50 � d) omtrent 60

Oppgave 15. La X1, X2, X3 og X4 være fire uavhengige stokastiske variable med forventning µX = 0 og
standardavvik σX = 1. Da er σZ = 4 standardavviket til den stokastiske variabelen

� a) Z = X1 + X2 + X3 + X4 � Z = 4X1 � c) Z = 2X1 + 2X2

Oppgave 16. To stokastiske variable X og Y har samme forventning µX = µY = 0, og standardavvik
σX = σY = 1. Korrelasjonen mellom X og Y er 0.5. Da har 2X − Y varians

� a) 5 � 3 � c) 2 � d) 4

Oppgave 17. I en midtveiseksamen er det 20 spørsm̊al. 10 av spørsmålene har 3 svaralternativer og de
10 andre 4 svaralternativer. Bare ett alternativ er riktig. Hvis man svarer p̊a hvert spørsm̊al uavhengig av
de andre og lar alle alternativene ha samme sannsynlighet, er det forventede antall riktige svar

� a) 5 � b) 5.33 � 5.83 � d) 6

Oppgave 18. Blant yrkesaktive kvinner i år 2000 arbeidet 44% deltid. I et utvalg p̊a 200 kvinner vil
fordelingen til antallet som arbeider deltid være tilnærmet

� a) N(88, 48.28) � N(88, 7.02) � c) N(44, 7.02) � d) N(44, 4.96)

Oppgave 19. Man kan redusere variabiliteten i en utvalgsundersøkelse

� a) ved å bruke enkelt tilfeldig utvalg � b) ved å måle riktig responsvariabel

� ved å øke utvalgsstørrelsen

Oppgave 20. En diskret stokastisk variabel X har følgende sannsynlighetsfordeling

Verdi av X 1 2 3 4
Sannsynlighet 0.4 0.3 0.2 0.1

Forventningen til X er da

� a) 1.8 � b) 1.9 � 2.0 � d) 2.1
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