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Korrekt, väl motiverad lösning ger poängen som är indikerad i parentes vid vardera uppgift. Totalt
kan man få 40 poäng och betygsgränserna för betyg 3, 4 och 5 är 16, 24 och 32 poäng.

1. I en föreläsningssal ligger tre whiteboardpennor i olika färger. Pennorna fungerar, oberoende
av varandra, med sannolikhet 0.9 för den röda, 0.8 för den blå och 0.4 för den svarta.

(a) Vad är sannolikheten att ingen av pennorna fungerar? (1p)
(b) Föreläsaren tar slumpmässigt upp en av pennorna för att skriva på tavlan. Vad är sanno-

likheten att den valda pennan fungerar? (2p)
(c) Antag att den valda pennan fungerar. Beräkna den betingade sannolikheten för att pennan

är röd givet att den fungerar. Beräkna också motsvarande sannolikheter för de två andra
färgerna. (2p)

2. En fabrik som tillverkar smörpaket har en maskin som fyller paketen med smör. Antag att
maskinen fyller paketen så att viken på ett slumpvis valt paket är normalfördelad N(µ, σ2). För
att skatta µ och σ mäter man vikten på 10 paket med följande resultat (enhet gram):

501, 480, 499, 506, 495, 492, 483, 501, 488, 488

(a) Använd datan för att skatta µ och σ, och testa H0 : µ = 500 mot H1 : µ < 500 på nivå
α = 0.05. (3p)

(b) Antag att vikten på ett slumpvis valt paket är N(µ̂, σ̂2), där µ̂ och σ̂2 är de skattade
värdena från (a). Beräkna d så att ett slumpvis valt paket med sannolikhet 0.95 har en
vikt som ligger i intervallet I = (µ̂− d, µ̂+ d). (2p)

3. Antalet vita blodkroppar hos 1 mm3 blod från en viss person är Po(6000)-fördelat.

(a) Beräkna sannolikheten att en bloddroppe av storlek 1 mm3 innehåller färre än 5800 vita
blodkroppar. Motivera eventuella approximationer. (2p)

(b) Man tar 1 ml blod från personen och späder den med koksaltlösning till volymen 1 liter.
Därefter tar man ut en droppe av storlek 1mm3. Antalet blodkroppar i denna droppe
är också Poissonfördelat, men vad är dess väntevärde? Beräkna sannolikheten att den
innehåller färre än 5 vita blodkroppar. (3p)

4. Man utför ett belastningsprov på en metalldel i en motor. För sex olika belastningar bestämmer
man dragförlängningen som delen uppvisar. Resultaten visas i följande tabell

i 1 2 3 4 5 6
Belastning xi (kN) 1.1 2.2 3.6 4.0 5.3 5.8
Dragförlängning yi (10−2 mm) 15.5 51.6 72.3 79.4 110.9 124.0

Som modell ansätts yi = β0 + β1xi + εi där εi ∼ N(0, σ2).

(a) Skatta β0 och β1 och beräkna 95% konfidensintervall för β0 och β1. (3p)
(b) Beräkna ett 95% konfidensintervall för den förväntade dragförlängningen vid 3kN belast-

ning. (1p)
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(c) Beräkna ett 95% prediktionsintervall för dragförlängningen vid 3kN belastning. (1p)

5. För en viss grundkurs i statistik var resultatet på tentorna 2017 och 2018 följande:

Antal godkända Antal underkända
2017 28 23
2018 39 21

Antag att varje student oberoende klarar tentan med en viss sannolikhet pår som möjligen
varierar mellan åren.

(a) Vilken fördelning har antalet studenter som klarar tentan ett visst år? (1p)
(b) Härled maximum likelihood-skattningen p∗

år av pår baserat på en observation x. (3p)
(c) Är p∗

år väntevärdesriktig? Vad är dess varians? (2p)
(d) Använd uttrycket för p∗

år för att skatta sannolikheterna p2017 och p2018 för att klara tentan
2017 respektive 2018. (1p)

(e) Tyder resultaten på att sannolikheten att klara tentan var olika de två åren? Utför ett
hypotestest på nivå α = 0.05 för att undersöka detta. Kom ihåg att skriva upp hypotesen
som testas och motivera alla eventuella approximationer som används. (3p)

6. Man vill undersöka om det finns någon skillnad mellan livslängden hos två olika fabrikat av
batterier. För Märke A mäts livslängden för 7 batterier (i enhet timmar) med följande resultat:

11.2, 10.0, 9.6, 10.3, 11.0, 12.2, 12.2.

För Märke B görs motsvarande mätningar på 6 batterier med följande resultat:

8.4, 8.0, 12.4, 10.4, 9.2, 9.1.

(a) Utför ett hypotestest för att undersöka om varianserna är olika hos de två märkena. (3p)
(b) Utför ett hypotestest för att undersöka om väntevärdena är olika hos de två märkena. (3p)
(c) Ett alternativ till testet i (b) är att användaWilcoxons ranksummetest. Vad är anledningen

till att detta test kan vara att föredra? Beskriv hur man utför testet, vad som testas och
vilken teststorhet används. (2p)

(d) Utför Wilcoxons ranksummetest för batteridatan. (2p)

För varje test ovan, kom ihåg att skriva upp hypotesen som testas och använd signifikansnivå
α = 0.05. På nästa sida finns tabellen från kursboken med de kritiska värdena för teststorheten
för Wilcoxons ranksummetest.

Lycka till!
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