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Eksamen blir vurdert etter ECTS-skalaen.  A-F, der A er beste karakter og E er dårligste 
ståkarakter.  F er ikke bestått. 
 
 

Oppgave 1 
I en mindre by har man gjennomført en trafikkomlegging for å bedre luftkvaliteten i byens 
hovedgate, Storgata. Målinger i Storgata fra tiden før omleggingen viste at den 
gjennomsnittlige NO2

3g mµ konsentrasjonen i morgentrafikken var 90 (måleenhet ). Etter 
omleggingen ble det gjort nye målinger. Metoden som ble benyttet ga måleserier med 
uavhengige måleverdier som antas å være normalfordelte med forventning µ  (den virkelige 
gjennomsnittskonsentrasjonen i måleperioden) og varians 2σ . 
 
a. Den første måleserien (på 5 målinger) ble foretatt like etter omleggingen med resultat, 

86,2  81,2  89,1  90,4  92,2.   Følgende utskrift fra Excel ble produsert: 
 
 

Descriptives 
  
Mean 87,82 
Standard Error 1,922602 
Median 89,1 
Mode #N/A 
Standard Deviation 4,29907 
Sample Variance 18,482 
Kurtosis 0,572183 
Skewness -1,00198 
Range 11 
Minimum 81,2 
Maximum 92,2 
Sum 439,1 
Count 5 
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Finn anslag for µ  og  2σ .  Nevn noen statistiske egenskaper knyttet til anslaget for µ . 
Hva er sammenhengen mellom “Standard Error” og “Standard Deviation” i Excel-
utskriften? 

   
 
b. Beregn et 95% konfidensintervall for µ   basert på dataene i punkt a. Er det rimelig å 

påstå at forholdene allerede er blitt bedre? Begrunn svaret. 
 

 
Etter en tid ble det gjennomført en ny måleserie med 30 måleverdier. La 1 2 30, , ,X X X  
betegne måleverdiene. Følgende størrelser er beregnet: 
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Vi er interessert i å finne ut om det er grunnlag for en påstand om at den gjennomsnittlige 
NO2

0H

 konsentrasjonen i morgentrafikken etter omleggingen er lavere enn 90. 
 
 
c. Formuler dette som et hypotesetestingsproblem. Noen studenter mener at en av følgende 

tre tester kan brukes; 
 

1) Forkast  når  0 , 1n
SX t
nαµ −< −  

2) Forkast 0H  når  0X z
nα
σµ< −  

3) Forkast 0H  når  0
SX z
nαµ< −  

der signifikansnivået er α , S er empirisk standardavvik og  0µ µ=  under  0H .  Hvorfor 
kan vi ikke bruke test nr. 2? 

 
 
d. Gjennomfør testen med de oppgitte data med signifikansnivå 5% og gi en konklusjon. 

Gjør dette for både test nr. 1 og test nr. 3. Hvilken av disse testene har eksakt 
signifikansnivå 5%? Begrunn svaret. 

 
 
e. Anta nå at σ  er kjent og lik 5. Velg en passende test. Dersom µ  virkelig er 88, hva er i 

så fall sannsynligheten for at testen klarer å avdekke dette? Hvor stor er sannsynligheten 
for type II feil når 88µ = ?   Øker eller avtar sannsynligheten for type II feil når µ  blir 
mindre? 

 
 
En grenseverdi for mulig helseskade av NO2

f. Det blir gjort en tilfeldig måling av NO

 konsentrasjonen er satt til 100. 
 

2 konsentrasjonen hver dag i fem ukedager. Hva 
er sannsynligheten for at grenseverdien overskrides minst en gang i løpet av de fem 
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dagene når 90µ =  og  5σ = ?  Hva er sannsynligheten for at grenseverdien overskrides 
akkurat en gang? 

 
   

Oppgave 2 
I et lotteri er det fire lodd  A, B, C og D. Det blir trukket ut to gevinster, først en på 200kr., så 
en på 100kr. Trekningen skjer uten tilbakelegging slik at samme lodd kan høyst vinne én 
gevinst. Petter eier loddene A og B. La G være Petters samlede gevinst. 
 
a. Still opp en passende sannsynlighetsmodell, og finn sannsynlighetsfordelingen for den 

stokastiske variabelen G. 
 
b. Skisser histogrammet som hører til fordelingen for G. 
 
c. Finn den den forventete gevinsten for Petter. Finn også standardavviket for G.  

 
 

d. Lotteriet blir, mot en gitt spilleavgift, tilbudt enkeltpersoner. Det er altså bare en person 
som har kjøpt lodd ved hver trekning. En person kan høyst kjøpe to lodd i en 
spilleomgang. Erfaringsmessig kjøper ca. 75% av spillerne ett lodd og 25% to lodd. 

   
I en gitt spilleomgang vant Eva 100kr. Vi vet ikke om hun hadde kjøpt ett eller to lodd. 
Finn sannsynligheten for at hun hadde kjøpt to lodd når vi vet at hun vant 100kr.  [Hint: 
Du kan ha nytte av å vite at sannsynligheten for å vinne 100kr. for en spiller som bare 
har kjøpt ett lodd, er ¼. ] 
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