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Oppgavesettet er p̊a 4 sider.

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

FASIT

Oppgave 1. Vi har følgende ordnete datasett med n = 16 observasjoner.

25, 32, 42, 46, 47, 47, 52, 52, 53, 55, 57, 57, 61, 62, 68, 75

Da er medianen

! a) 52 " b) 52,5 ! c) 53 ! d) 53,5

Oppgave 2. Er interkvartil avstanden (IQR) i de 16 observasjonene over lik

" a) 12.5 ! b) 13 ! c) 13.5 ! d) 14

Oppgave 3. For en bestemt bil har en målt hastighet i km/time og bensinforbruk i liter/100km.
Vedlagt er en Minitab utskrift fra regresjonsanalysen av disse dataene.
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The regression equation is
Fuel used (liters/100km) = 0,813 + 0,0773 Speed (km/h)

Predictor Coef SE Coef T P
Constant 0,8131 0,3430 2,37 0,045
Speed (km/h) 0,077285 0,003151 24,53 0,000

S = 0,286212 R-Sq = 98,7% R-Sq(adj) = 98,5%

Er korrelasjonen mellom hastighet og bensinforbruk

! a) 0.987 ! b) 0.985 ! c) 0.992 " d) 0.993

Oppgave 4. Stigningstallet til regresjonslinjen er

! a) !0.003. Det betyr at for hver økning p̊a 1 i hastighet i km/time m̊a en forvente en reduksjon
p̊a 0.003 i bensinforbruk i liter/100km.

! b) 0.003. Det betyr at for hver økning p̊a 1 i hastighet i km/time m̊a en forvente en økning p̊a
0.003 i bensinforbruk i liter/100km.

! c) -0.077. Det betyr at for hver økning p̊a 1 i hastighet i km/time m̊a en forvente en reduksjon
p̊a 0.077 i bensinforbruk i liter/100km.

" d) 0.077. Det betyr at for hver økning p̊a 1 i hastighet i km/time m̊a en forvente en økning p̊a
0.077 i bensinforbruk i liter/100km.

Oppgave 5. Verdien R–Sq=98.7% i utskriften betyr at

! a) 98.7% av de 10 observasjonene har en positiv sammenheng mellom hastighet og
bensinforbruk

" b) 98.7% av variasjonen i bensinforbruk kan forklares ved den lineære sammenhengen gitt ved
regresjonslinjen

! c) 98.7% av variasjonen i bensinforbruk skyldes variasjonen i hastighet

! d) 98.7% av variasjonen i hastighet skyldes regresjonslinjen

Oppgave 6. At en m̊aling har et lite negativt residual betyr at

" a) Ved denne hastigheten er bensinforbruket litt lavere enn regresjonslinjen tilsier

! b) Ved denne hastigheten er bensinforbruket litt lavere enn gjennomsnittlig

! c) Ved denne hastigheten er bensinforbruket litt lavere enn ved de andre 9 m̊alingene

! d) Ved denne hastigheten er bensinforbruket litt lavere enn for andre biler

Oppgave 7. Du vet at gjennomsnittlig bensinforbruk er 6.609 liter/100km. Svarer dette til
hastigheten

! a) 73 km/time ! b) 74 km/time " c) 75 km/time ! d) 76 km/time
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Oppgave 8. I en spørreundersøkelse om partipreferanser ved neste stortingsvalg baserer en seg
p̊a to utvalg av størrelse 1100, et fra Oslo og et fra resten av landet. Betyr det at usikkerheten er
mindre i utvalget fra Oslo enn i det fra resten av landet?

! a) Nei, det er størst i Oslo

" b) Nei, det er bare størrelsen p̊a utvalget som betyr noe

! c) Ja

! d) Ja, fordi det bor ca 8 ganger flere i resten av landet enn i Oslo

Oppgave 9. I en bestemt periode veier en universitetslærer seg hver kveld før han legger seg.
Resultatene er normalfordelt med forventning 75 kg og standardavvik 1.5 kg. Er sannsynligheten
for at vekten p̊a en tilfeldig kveld er høyere enn 77 kg lik

! a) 0.0668 ! b) 0.0968 " c) 0.0912 ! d) 0.0228

Oppgave 10. For en bestemt kritisk vekt er det en sannsynlighet p̊a omtrent 0.3 for at en veiing
p̊a en tilfeldig kveld skal gi en større vekt enn denne kritiske vekten. Er denne kritiske vekten lik

! a) 75.7 kg " b) 75.8 kg ! c) 75.9 kg ! d) 76.0 kg

Oppgave 11. La A og B være to uavhengige begivenheter. Vi vet da at

" a) B og A er uavhengige

! b) B og A er avhengige

! c) A og B er disjunkte

! d) A og B er ikke-disjunkte

Oppgave 12. Ved en trafikkontroll stanser politiet 200 biler. 20 av sj̊aførene hadde brutt farts-
grensen, 5 var rusp̊avirket, mens 2 b̊ade hadde brutt fartsgrensen og var rusp̊avirket. Anta at en
av disse sj̊aførene blir trukket ut tilfeldig. Er sannsynligheten for at denne sj̊aføren hadde brutt
fartsgrensen, men ikke var rusp̊avirket

" a) 9/100 ! b) 21/200 ! c) 1/10 ! d) 23/200

Oppgave 13. Anta for en tilfeldig uttrukket sj̊afør blant de 200 at du f̊ar vite at vedkommende
ikke hadde brutt fartsgrensen. Er sannsynligheten for at denne sj̊aføren var rusp̊avirket

" a) 1/60 ! b) 2/179 ! c) 1/90 ! d) 1/10

Oppgave 14. I et hus er det to etasjer. I 1. etasje bor det 8 personer, mens det i 2. etasje bor
12. Sannsynligheten for at en tilfeldig person i 1. etasje v̊akner en morgen og er forkjølet er 0.01,
mens denne sannsynligheten er 0.02 for en tilfeldig person i 2. etasje. Er sannsynligheten for at en
tilfeldig person i huset v̊akner en morgen og er forkjølet

! a) 0.013 ! b) 0.014 ! c) 0.015 " d) 0.016
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Oppgave 15. For en person som v̊akner en morgen og er forkjølet, er sannsynligheten for at
denne bor i 2. etasje

! a) 0.70 " b) 0.75 ! c) 0.80 ! d) 0.85

Oppgave 16. La X1, X2, X3 og X4 være uavhengige tilfeldige variabler med standardavvik !X =
4. Da er !Z = 8 standardavviket til den tilfeldige variabelen

! a) Z = X1 + X2

! b) Z = X1 + X2 + X3 + 2X4

! c) Z = 5X1

" d) Z = X1 +
"

3 X2

Oppgave 17. To tilfeldige variabler X og Y har standardavvik !X = 2 og !Y = 3. Korrelasjonen
mellom X og Y er 0.5. Da har X + Y varians

" a) 19 ! b) 18 ! c) 17 ! d) 7

Oppgave 18. Sannsynligheten for at en student kommer for sent til en forelesning kl. 9.15 er
0.6. Hvis vi antar uavhengige ankomster, er sannsynligheten for at han kommer for sent til minst
4 av 15 forelesninger

! a) 0.96 ! b) 0.97 ! c) 0.98 " d) 0.99

Oppgave 19. La p̂ være det relative antall ganger studenten kommer for sent til n = 30 fore-
lesninger. Da er sannsynligheten for at p̂ > 0.5 tilnærmet lik

! a) 0.88 " b) 0.87 ! c) 0.86 ! d) 0.85

Oppgave 20. I en brødfabrikk er gjennomsnittsvekten p̊a et grovbrød 800 gram med et standar-
davvik p̊a 40 gram. Er sannsynligheten for at gjennomsnittsvekten av 100 brød er mindre enn 790
gram tilnærmet lik

! a) 0.004 ! b) 0.005 " c) 0.006 ! d) 0.007
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