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Oppgavesettet er p̊a 4 sider.

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

Kandidatnr.

Oppgave 1. I følgende ordnete datasett med n = 8 observasjoner er observasjonen merket med
? falt ut.

17, 24, 25, ?, 29, 32, 36, 39

Hvis vi vet at medianen m = 28, har den manglende observasjonen verdien

� a) 25 � b) 26 � c) 27 � d) 28

Oppgave 2. Er interkvartil avstanden (IQR) i de 8 observasjonene over lik

� a) 7 � b) 9.5 � c) 10 � d) 12

Oppgave 3. I en gruppe p̊a 13 individer har en målt sammenhengende verdier av sosialt stress
og hjerneaktivitet utløst av fysisk smerte. Vedlagt er en Minitab utskrift fra regresjonsanalysen av
disse dataene.
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Regression Analysis: Brain activity versus Social distress

The regression equation is

Brain activity = - 0,126 + 0,0608 Social distress

Predictor Coef SE Coef T P

Constant -0,12608 0,02465 -5,12 0,000

Social distress 0,060782 0,009979 6,09 0,000

S = 0,0250896 R-Sq = 77,1% R-Sq(adj) = 75,1%

Er korrelasjonen mellom sosialt stress og hjerneaktivitet

� a) 0.878 � b) 0.842 � c) 0.771 � d) 0.753

Oppgave 4. Stigningstallet til regresjonslinjen er

� a) −0.126. Det betyr at for hver økning p̊a 1 i sosialt stress må en forvente en reduksjon p̊a
0.126 i hjerneaktivitet

� b) −0.126. Det betyr at for hver økning p̊a 1 i sosialt stress m̊a en forvente en økning p̊a 0.126
i hjerneaktivitet

� c) 0.0608. Det betyr at for hver økning p̊a 1 i sosialt stress m̊a en forvente en reduksjon p̊a
0.0608 i hjerneaktivitet

� d) 0.0608. Det betyr at for hver økning p̊a 1 i sosialt stress må en forvente en økning p̊a 0.0608
i hjerneaktivitet

Oppgave 5. Verdien R–Sq=77.1% i utskriften betyr at

� a) 77.1% av de 13 har en positiv sammenheng mellom sosialt stress og hjerneaktivitet

� b) 77.1% av variasjonen i hjerneaktivitet kan forklares ved den lineære sammenhengen gitt ved
regresjonslinjen

� c) 77.1% av variasjonen i hjerneaktivitet skyldes variasjonen i sosialt stress

� d) 77.1% av variasjonen i hjerneaktivitet skyldes tilfeldigheter

Oppgave 6. At et individ har et stort positivt residual betyr at

� a) Individet reagerer mye sterkere p̊a sosialt stress enn regresjonslinjen tilsier

� b) Individet reagerer mye sterkere p̊a sosialt stress enn gjennomsnittlig

� c) Individet reagerer mye sterkere p̊a sosialt stress enn de andre 12 individene

� d) Individet reagerer mye sterkere p̊a sosialt stress enn han burde

Oppgave 7. Du vet at gjennomsnittlig sosialt stress er 2.37. Er den gjennomsnittlige hjerneak-
tiviteten da

� a) 0.014 � b) 0.016 � c) 0.018 � d) 0.02
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Oppgave 8. Ved en kopieringsundersøkelse ved Universitetet i Oslo har en fullstendige lister over
navnene til alle vitenskapelige ansatte, til alle ikke-vitenskapelige ansatte samt til alle studenter
som har betalt semesteravgiften. Fra disse registrene skal en trekke et utvalg som skal delta i
undersøkelsen. Vil du foresl̊a at

� a) Det trekkes et utvalg fra studentene og et fra de øvrige

� b) Det trekkes bare et utvalg

� c) Det trekkes et utvalg fra de vitenskapelig ansatte og et fra de øvrige

� d) Det trekkes separate delutvalg for hver av de 3 gruppene vitenskapelig ansatte, ikke-
vitenskapelig ansatte og studenter

Oppgave 9. I en svømmehall m̊ales temperaturen i vannet en gang om dagen. Resultatene er nor-
malfordelt med forventning 23◦C og standardavvik 1.2◦C. Er sannsynligheten for at temperaturen
p̊a en tilfeldig dag er lavere enn 21◦C lik

� a) 0.0495 � b) 0.0488 � c) 0.0478 � d) 0.0468

Oppgave 10. For en bestemt temperatur i vannet i svømmehallen er det en sannsynlighet p̊a
omtrent 0.90 for at en temperaturm̊aling skal være mindre enn denne verdien. Er denne temper-
aturverdien lik

� a) 24.5◦C � b) 24.7◦C � c) 25.0◦C � d) 25.1◦C

Oppgave 11. La A og B være to begivenheter gitt i følgende Venn diagram:

Vi vet da at

� a) A og B er uavhengige

� b) A og B er disjunkte og uavhengige

� c) A og B er disjunkte

� d) A og B er ikke-disjunkte

Oppgave 12. En ernæringsforsker er interessert i en gruppe studenters matvaner. Gruppen
best̊ar av 400 studenter. P̊a en bestemt dag hadde 200 studenter vært med p̊a å lage egen middags-
mat, 300 studenter hadde laget egen matpakke, mens 150 studenter b̊ade hadde vært med p̊a å lage
egen middagsmat og laget egen matpakke. Anta at en av disse 400 studentene blir trukket tilfeldig.
Er sannsynligheten for at denne studenten hverken har vært med p̊a å lage egen middagsmat eller
har laget egen matpakke

� a) 1/8 � b) 1/4 � c) 1/10 � d) 1/6
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Oppgave 13. Anta for en tilfeldig valgt student blant de 400 at du f̊ar vite at vedkommende ikke
har laget egen matpakke. Er sannsynligheten for at denne studenten heller ikke har vært med p̊a
å lage egen middagsmat

� a) 1/4 � b) 1/2 � c) 1/5 � d) 1/3

Oppgave 14. I en by er det to bussruter, A og B. I rute A g̊ar det 6 busser per time, og i rute
B 4 busser per time. Begge bussrutene har stoppested p̊a Torget. Sannsynligheten for at en buss
kommer for sent til Torget er 0.25 for rute A og 0.1 for rute B. Er sannsynligheten for at en tilfeldig
buss kommer for sent til Torget

� a) 0.16 � b) 0.17 � c) 0.18 � d) 0.19

Oppgave 15. For en buss som kommer for sent til Torget, er sannsynligheten for at den kjører
rute B lik

� a) 0.19 � b) 0.20 � c) 0.21 � d) 0.22

Oppgave 16. La X1, X2, X3, X4 og X5 være uavhengige tilfeldige variabler med standardavvik
σX = 2. Da er σZ = 6 standardavviket til den tilfeldige variabelen

� a) Z = X1 + X2 + X3 + X4 + X5

� b) Z = 2X1 +
√

5 X2

� c) Z = 5X1

� d) Z = X1 + X2 + X3 + X4 + 2X5

Oppgave 17. To tilfeldige variabler X og Y har standardavvik σX = 1 og σY = 2. Korrelasjonen
mellom X og Y er −0.5. Da har X − Y varians

� a) 7 � b) 6 � c) 5 � d) 4

Oppgave 18. Sannsynligheten for at John scorer p̊a straffespark er 0.7. N̊ar vi antar uavhengige
utfall av straffesparkene, er sannsynligheten for at han scorer p̊a minst 7 av 10 straffespark lik

� a) 0.38 � b) 0.85 � c) 0.65 � d) 0.52

Oppgave 19. La p̂ være andelen straffespark som John scorer p̊a n̊ar han tar n = 100 straffespark.
Da er sannsynligheten for at p̂ < 0.6 tilnærmet lik

� a) 0.030 � b) 0.025 � c) 0.020 � d) 0.015

Oppgave 20. Ved en større helsekontroll er gjennomsnittstiden for undersøkelse 12 minutter per
pasient med et standardavvik p̊a 3 minutter. Er sannsynligheten for at 9 pasienter i gjennomsnitt
undersøkes p̊a mindre enn 13 minutter og 20 sekunder tilnærmet lik

� a) 0.84 � b) 0.88 � c) 0.91 � d) 0.95
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