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

FASIT

Oppgave 1. Nedenfor finner du et enkelt histogram over 27 observasjoner. Fra histogrammet ser
vi at fordelingen er

� a) entoppet, symmetrisk og klokkeformet
� b) tilnærmet normal (mange observasjoner)
� c) skjev mot venstre (venstreskjev)
� d) skjev med hale mot høyre (høyreskjev)

Oppgave 2. For et slikt datasett vil

� a) median og gjennomsnitt være omtrent like
� b) median være større enn gjennomsnitt
� c) gjennomsnitt være større enn median

Oppgave 3. Fem-talls oppsummering for datasettet er

0.032 0.288 1.125 2.813 7.093
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Mulige uteliggere (outliers) vi være observasjoner som er større enn

� a) 3.79 � b) 6.60 � c) 5.02 � d) 6.91

Oppgave 4. Sammenhengen mellom røyking og lungekreft ble ikke dokumentert før p̊a 1950-
tallet. Ett av datasettene som bidro til å avdekke denne sammenhengen ble publisert i 1955 av R.
Doll (”Etiology of lung cancer“). Dødsraten fra lungekreft for menn i året 1950 ble koblet sammen
med sigarettkonsum per innbygger i året 1930 for 11 vestlige land. Sigarettkonsum per innbygger
er lagt inn i kolonnen ”sig“ og dødsraten i kolonnen ”cancer“ i Minitab. Utskrift og figur fra minste
kvadraters regresjonsanalyse av de 11 observasjonsparene følger nedenfor.

ANALYSE 1

Regression Analysis: cancer versus sig

The regression equation is
cancer = 65.7 + 0.229 sig

Predictor Coef SE Coef T P
Constant 65.75 48.96 1.34 0.212
sig 0.22912 0.06921 3.31 0.009

S = 84.1296 R-Sq = 54.9% R-Sq(adj) = 49.9%

Unusual Observations

Obs sig cancer Fit SE Fit Residual St Resid
7 1280 190.0 359.0 53.2 -169.0 -2.59R

R denotes an observation with a large standardized residual.

Storbritannia har observasjonspar (1145, 465). Finn residualet til dette datapunktet.

� a) 137 � b) 172 � c) 121 � d) 65.7
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Oppgave 5. Et redusert datasett, der ett observasjonspar er fjernet, ble ogs̊a analysert og resul-
tatene følger nedenfor. Her har kolonnene med data f̊att navn ”sig-“ og ”cancer-“.

ANALYSE 2

Regression Analysis: cancer- versus sig-

The regression equation is
cancer- = 13.6 + 0.358 sig-

Predictor Coef SE Coef T P
Constant 13.55 28.27 0.48 0.644
sig- 0.35767 0.04547 7.87 0.000

S = 44.9225 R-Sq = 88.6% R-Sq(adj) = 87.1%

Med bakgrunn i figurer og utskrifter, hvilket utsagn er riktig?

� a) USA og Storbitannia er begge tydelige uteliggere

� b) USA er en mulig uteligger. Den drar linjen ned slik at Storbritannia ogs̊a ser ut som en
mulig uteligger

� c) USA er en mulig uteligger. Man m̊a tro at de har underrapportert sigarettkonsumet

� d) Storbritannia er en mulig uteligger. Man må tro at de har underrapportert dødsraten

Oppgave 6. G̊a videre med ANALYSE 2 presentert i oppgave 5. Korrelasjonen mellom dødsrate
og sigarettkonsum er

� a) 0.89 � b) 0.94 � c) 0.79 � d) 0.84

Oppgave 7. Verdien R–Sq = 88.6% i utskriften betyr at

� a) 88.6% av landene hadde en klar lineær sammenheng mellom dødsrate og sigarettkonsum

� b) 88.6% av variasjonen i dødsrate kan forklares ved minste kvadraters regresjon av dødsrate
p̊a sigarettkonsum

� c) 88.6% av variasjonen i regresjonslinjen kan forklares ved minste kvadraters metode
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Oppgave 8. Stigningstallet til den tilpassede linjen

� a) er 13.6 og betyr at for hver sigarett mer per innbygger, stiger dødsraten med 13.6

� b) er 0.358 og betyr at for hver sigarett mer per innbygger, stiger dødsraten med 0.358

� c) er s̊a lite at det egentlig ikke er signifikant

Oppgave 9. Vi blir fortalt at en av 500 personer i en populasjon har en spesiell versjon av et gen.
Videre s̊a har halvparten av de som har denne spesielle versjonen av genet ogs̊a et observerbart
særtrekk. Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig valgt person fra populasjonen b̊ade har den
spesielle versjonen av genet og det observerbare særtrekket?

� a) 0.001 � b) 0.002 � c) 0.003 � d) 0.004 � e) 0.005

Oppgave 10. Ved å teste for et bestemt hormon i en urinprøve kan en avgjøre om en kvinne er
gravid. En graviditetstest er ikke feilfri. For en graviditetstest har en at:

• hvis en kvinne er gravid, er det en sannsynlighet p̊a 0.99 for at testen vil indikere at kvinnen
er gravid

• hvis en kvinne ikke er gravid, er det en sannsynlighet p̊a 0.005 for at testen likevel vil indikere
at kvinnen er gravid

Vi antar at det er en sannsynlighet p̊a 0.25 for at en kvinne som tar en graviditetstest er gravid.

En kvinne tar en graviditetstest, og testen indikerer at hun er gravid. Da er sannsynligheten for at
hun virkelig er gravid lik:

� a) 0.743 � b) 0.248 � c) 0.995 � d) 0.985 � e) 0.868

Oppgave 11. Den diskrete tilfeldige variabelen X har sannsynlighetsfordeling
xi 1 2 3 4 5 6

P (X = xi) 0.25 0.05 0.2 0.1 0.35 0.05

Hva er P (X ≤ 4)?

� a) 0.3 � b) 0.5 � c) 0.6 � d) 0.95 � e) 1

Oppgave 12. Forventningen til X i oppgave 11 er

� a) 3.5 � b) 3.6 � c) 3.3 � d) 3.4

Oppgave 13. Standardavviket til X i oppgave 11 er

� a) 1.685 � b) 2.840 � c) 2.693 � d) 1.641

Oppgave 14. X og Y er to avhengige tilfeldige variabler med µX = 1, µY = 1, σ2
X = 1, σ2

Y = 1
og korrelasjon ρ = 0.5. Forventningen og variansen til Z = X + Y er da gitt som
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� a) µZ = 2, σ2
Z = 2

� b) µZ = 2, σ2
Z = 1

� c) µZ = 1, σ2
Z = 4

� d) µZ = 2, σ2
Z = 3

Oppgave 15. Vi ser p̊a konsentrasjonen av et giftstoff i havbunnen like utenfor en fabrikk.
Miljøforskriftene sier at konsentrasjonen ikke skal overstige 12 g/cm3. For å kontrollere dette tas en
prøve fra havbunnen. Vi antar at en prøveverdi Y er normalfordelt med forventning µ = 13 g/cm3

og standardavvik σ = 1.5 g/cm3. Hva er da P (Y < 12)?

� a) −0.67 � b) 0.25 � c) 0.67 � d) 0.75 � e) 1

Oppgave 16. Erfaring tilsier at hastigheten til bilistene p̊a en bestemt veistrekning med farts-
grense 80 km/t er normalfordelt med forventning 80 km/t og standardavvik 5 km/t. Beman-
ningsproblemer fører til at politiet i en fartskontroll bestemmer seg for å stoppe kun de 10% som
kjører aller fortest. Den høyeste hastigheten (rundet ned til nærmeste halve km/t) du kan ha uten
å bli stoppet er da

� a) 84.5 km/t � b) 85 km/t � c) 86 km/t � d) 87.5 km/t � e) 88 km/t

Oppgave 17. Marius og Martin spiller et karaokespill, og konkurrerer med en tilfeldig valgt sang.
Erfaringer viser at antall poeng Marius f̊ar for en tilfeldig valgt sang kan antas å være normalfordelt
med forventningsverdi 4000 poeng og standardavvik 1500 poeng. Tilsvarende antas antall poeng
Martin f̊ar for en tilfeldig valgt sang å være normalfordelt med forventningsverdi 2500 poeng og
standardavvik 1000 poeng. Vi antar at poengsummene til Marius og Martin er uavhengige. Hva
er sannsynligheten for at Martin vinner neste gang Marius og Martin spiller?

� a) 0.0808 � b) 0.2033 � c) 0.5000 � d) 0.7967 � e) 0.9066

Oppgave 18. Anta at en student krysser av helt tilfeldig p̊a en flervalgseksamen med 20 spørsm̊al
og 4 svaralternativer p̊a hvert spørsmål. Kun ett svar er riktig p̊a hvert spørsm̊al. Hva er sannsyn-
ligheten for å f̊a minst 8 riktige svar (dvs. minst 40%)?

� a) 0.0609 � b) 0.898 � c) 0.102 � d) 0.939

Oppgave 19. Forventet andel riktige svar vil være 0.25 (25%). Standardavviket til andelen
riktige svar er

� a) 0.097 � b) 0.082 � c) 0.102 � d) 0.091

Oppgave 20. Den tilfeldige variable Y er uniformt fordelt p̊a [0, 1]. Det kan vises at den da har
σY = 0.289. Gjennomsnittet av 100 slike uavhengige variable har fordeling

� a) tilnærmet N(0, 0.289)

� b) tilnærmet N(0.5, 2.89)

� c) tilnærmet N(0.5, 0.0289)

� d) tilnærmet N(0.5, 0.289)

� e) tilnærmet N(0, 0.0289)
SLUTT


