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Oppgavesettet er p̊a 4 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 stilkblad plott er medianen

� a) 54 � b) 52 � c) 56 � d) 52.5
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Oppgave 2. I datasettet

125, 119, 128, 128, 119, 127, 105, 123, 115
er interkvartilavstanden (kvartildifferansen, IQR)

� a) 9 � b) 10.5 � c) 8 � d) 11

Oppgave 3. P̊a begynnelsen av 1930 tallet døde i gjennomsnitt 15002 kvinner pr. år. Herav var 239
voldsomme dødsfall. I perioden 1996–1998 var de tilsvarende tallene 22092 og 915. Utviklingen mellom de
to tidspunktene beskrives best ved følgende utsagn:

� a) Andelen voldsomme dødsfall blant kvinner ble mer enn tredoblet

� b) Antallet kvinner som døde ved voldsomme dødsfall økte fra i gjennomsnitt 239 pr. år til 915 pr. år

� c) Antallet voldsomme dødsfall pr. 1000 dødsfall økte fra i gjennomsnitt 16 pr. år til 41 pr. år. for
kvinner

Oppgave 4. En tilfeldig variabel er normalfordelt med forventning µX = 100. Dessuten er sannsynligheten
for at den faller i intervallet (80,120) lik 0.95. Da er standardavviket σX omtrent

� a) 5 � b) 10 � c) 15 � d) 20

Oppgave 5. Hvis korrelasjonen basert p̊a dataene (x1, y1), . . . (xn, yn) er r, er korrelasjonen basert p̊a
(−2x1, y1), . . . (−2xn, yn) lik

� a) −2r � b) r � c) −r
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Oppgave 6. Figuren nedenfor viser et spredningsplott av omkrets, x, og høyde, y, for 13 trær.

Begge størrelsene er uttrykt i fot. Regresjonslinjen for høyde med hensyn p̊a omkrets er

høyde = 20,9 + 5,75 omkrets

Hva er residualet for datapunktet (3.1,24.9)?

� a) −12.2 � b) −15.2 � c) −13.8

Oppgave 7. For et tre med omkrets 7.5 fot er den predikerte verdien

� a) 64.0 � b) 62.5 � c) 59.8

Oppgave 8. Med kjenneskap til regresjonslinjen gitt ovenfor og følgende observatorer

Descriptive Statistics: omkrets; høyde

Variable N Mean StDev Minimum Q1 Median Q3 Maximum

omkrets 13 4,054 1,898 1,800 2,150 3,800 5,200 8,300

høyde 13 44,25 16,09 21,00 29,20 44,30 58,10 73,20

kan vi beregne at korrelasjonen mellom omkrets og høyde er

� a) 0.68 � b) 0.76 � c) 0.59

Oppgave 9. En meter er 3.281 fot. Hvis m̊alingene av høyde og omkrets hadde vært uttrykt i meter, ville
regresjonslinjen ha vært

� a) 68.56 + 5.75 omkrets (m) � b) 6.37 + 5.75 omkrets (m) � c) 68.56 + 18.87 omkrets (m)

Oppgave 10. Hvilket observasjonspar er mest innflytelsesrikt (influential)?

� a) (3.1,24.9) � b) (5.1,73.2) � c) 8.3,53.5)

Oppgave 11. I et eksperiment skal en behandlingsgruppe og en kontrollgruppe sammenlignes. I en
blokkdesign med randomisering vil

� a) alle enhetene i hver blokk ha like stor sannsynlighet for å komme i kontrollgruppa

� b) alle enhetene i hver blokk ha sannsynlighet 0.5 for å komme i kontrollgruppa

� c) alle enhetene i eksperimentet ha samme sannsynlighet for å komme i kontrollgruppa
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Oppgave 12. En diagnosemetode har sannsynlighet p̊a 0.75 for å avsløre at en person faktisk er syk.
Samtidig er sannsynligheten for å feildiagnostisere en frisk person 0.03. Man vet at 1% av befolkningen lider
av sykdommen. Da er sannsynligheten for at en person faktisk er syk, n̊ar diagnosen viser det

� a) 0.30 � b) 0.15 � c) 0.20 � d) 0.25

Oppgave 13. En kontinuerlig tilfeldig variabel, X, har en tetthetskurve som vist i figuren nedenfor

210

1

f(x)

Da er P (X ≤ 1.5)

� a) 0.85 � b) 0.875 � c) 0.75

Oppgave 14. Innholdet i en brusflaske fra en tappemaskin kan betraktes som en normalfordelt variabel
med standardavvik σX =0.02 l. For 1.5 liters flasker er kravet at sannsynligheten for at en flaske inneholder
mindre enn 1.5 l høyst er 0.1. Da m̊a forventningen, µX , være

� a) minst 1.5256 l � b) minst 1.5196 l � c) minst 1.5169 l

Oppgave 15. Hvis tappemaskinen stilles slik at forventningen, µX , er 1.53 l, er sannsynligheten for at en
flaske inneholder mer enn 1.56 l (σX er fremdeles 0.02 l)

� a) 0.0228 � b) 0.0594 � c) 0.0668

Oppgave 16. Anta at innholdet i en flaske er normalfordelt med forventning µX = 1.53 l og standardavvik
σX =0.02 l. Anta at mengden i hver flaske er uavhengige tilfeldige variable. Da er innholdet i en pakning
med fire flasker normalfordelt med

� a) forventning 6.12 l og standardavvik 0.02 l

� b) forventning 6.12 l og standardavvik 0.01 l

� c) forventning 6.12 l og standardavvik 0.04 l

Oppgave 17. La X være en diskret tilfeldig variabel med sannsynlighetsfordeling
Verdi av X 0 1 2 3
Sannsynlighet 0.1 0.5 0.2 0.2

Da er standardavviket, σX , lik

� a)
√

0.77 � b)
√

0.83 � c)
√

0.85 � d)
√

0.9

Oppgave 18. To uavhengige tilfeldige variable X og Y har samme forventning, µX = µY = 0, og stan-
dardavvik, σX = σY = 1. Da har den tilfeldige variabelen Z = 2X − Y standardavvik

� a) σZ = 1.73 � b) σZ = 5 � c) σZ = 2.24 � d) σZ = 2
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Opgpave 19. Andelen kvinnelige studenter er 0.60. Det betyr at andelen kvinner i et enkelt tilfeldig utvalg
p̊a 100 studenter er en tilfeldig variabel med en fordeling som er tilnærmet

� a) N(0.6, 0.077) � b) N(0.6, 0.24) � c) N(0.6, 0.049) � d) N(0.6, 0.489)

Oppgave 20. Et fotballag skal spille 9 kamper borte i løpet av sesongen. Treneren antar at sannsynligheten
for å vinne en bortekamp er 0.4. Hvis kamputfallene er uavhengige, er sannsynligheten for å vinne 5 eller
flere bortekamper

� a) 0.2665 � b) 0.1672 � c) 0.0993 � d) 0.5173
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