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Resultatet läggs in i Ladok senast fredag 16 juni 2017.

1. (a) Per åker buss till jobbet. Han har noterat att de dagar då det inte regnar är san- (5p)
nolikheten 10 % att bussen är försenad. De dagar då det regnar är sannolikheten
40 %. Han har också noterat att det regnar 30 % av dagarna. En morgon är bussen
försenad. Beräkna den betingade sannolikheten att det regnar.

(b) Pernilla säljer gräsfrö i påsar om 5 kg. Vikterna varierar som en normalfördelning (5p)
med väntevärde μ = 5 kg och standardavvikelse σ = 0.2 kg. Vikterna av olika på-
sar antas vara oberoende av varandra. För att så en gräsmatta på 780 m2 behöver
Per 19.5 kg gräsfrö. För det ändamålet tänker han köpa fyra stycken femkilospå-
sar. Beräkna sannolikheten att fyra femkilospåsar räcker till gräsmattan, dvs. att de
sammanlagt innehåller mer än 19.5 kg gräsfrö.

(c) I en stad har man i genomsnitt vattenbrist ”en gång vart tionde år”. Antag att olika (5p)
år har vattenbrist oberoende av varandra. Beräkna sannolikheten att man under de
närmaste 10 åren får vattenbrist under minst 2 av åren.

(d) (Forts. på 1(c)) Man misstänker att risken för vattenbrist har ökat och noterar att det (5p)
under nästa 10 år blev vattenbrist under 5 år. Testa, på signifikansnivån 5 %, om
sannolikheten för vattenbrist har ökat.

2. I en studie undersökte man effekten av ett sömnmedel på 9 patienter. Man mätte hur länge (20p)
patienterna sov en natt med placebo och en natt med sömnmedlet. Resultat (timmar):

Patient nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x̄ s
Placebo 4.1 6.6 5.1 7.3 8.4 4.4 4.0 5.5 9.8 6.13 2.04
Sömnmedel 4.6 7.1 5.8 8.0 9.0 5.4 5.3 6.9 10.5 6.96 1.93
differens 0.5 0.5 0.7 0.7 0.6 1.0 1.3 1.4 0.7 0.82 0.33

Beräkna ett 95 % konfidensintervall för effekten av sömnmedlet och testa om det har
någon signifikant effekt på sömnens längd. Lämplig(a) normalfördelning(ar) får antas.

Var god vänd!



3. Längderna hos 32 studenter på en statistikkurs fördelade sig på följande sätt: (20p)

n x̄ s
Kvinnor 14 166.5 4.2
Män 18 182.4 4.4

Beräkna ett 95 % konfidensintervall för skillnaden i medellängd mellan män och kvinnor.
Lämplig(a) normalfördelning(ar) får antas.

4. (a) På en kurs i organisk kemi noterade man att 32 av de 98 studenterna var längre än (10p)
175 cm. Beräkna ett (approximativt) 95 % konfidensintervall för andelen studenter
som är längre än 175 cm.

(b) På en kurs i franska var 17 av de 32 studenterna längre än 175 cm. Testa om det (10p)
finns någon signifikant skillnad i andelen studenter som är längre än 175 cm mellan
organisk kemi och franska.

5. Vid en undersökning mätte man respons i blodtrycksfall då man gav patienter som led
av högt blodtryck en viss medicin. Den modell man använde sig av för blodtrycket yi hos
individ nummer i var yi = β0+β1xi +εi där xi var dosen medicin (mg/l) som individ i fick.
Den biologiska variationen εi antas vara oberoende och normalfördelad med väntevärde
0 och standardavvikelse σ. Man gjorde försök på n = 100 personer och fick följande
resultat:

x̄ = 26.3, ȳ = 101.3,

SSx =
n∑

i=1

(xi − x̄)2 = 833.3. SSy =
n∑

i=1

(yi − ȳ)2 = 13460.8,

SPxy =
n∑

i=1

(xi − x̄)(yi − ȳ) = −975.0.

(a) Skatta β0 och β1. (3p)

(b) Skatta variansen σ2 för den biologiska variationen. (2p)

(c) Testa, på signifikansnivå 5 %, om medicinen har någon signifikant inverkan på blod- (5p)
trycket.

(d) Beräkna ett 95 % konfidensintervall för det förväntade blodtrycket hos individer (5p)
som får medcindosen 25 mg/l.

(e) Beräkna ett intervall som bör innehålla 95 % av blodtrycken hos individer som fått (5p)
medicindosen 25 mg/l.

Lycka till!


