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Alle svar skal begrunnes.

Oppgave 1 Anta at levetidene X til hanner og hunner av en gitt insektsart er eksponen-
tiellt fordelte med forventningsverdier lik henholdvis 10 og 20 dager.

a) Hva er sannsynligheten for at en hann skal leve i minst 30 dager?

b) Hva er den betingede sannsynligheten for at en hann vil leve i minst 40 dager gitt at
hannen er i live etter 10 dager?

Anta også at hunnene utgjør 65% av populasjonen.

c) Hva er den betingede sannsynligheten for at et individ tilfeldig valgt fra populasjonen er
en hanne gitt at det har levd i minst 30 dager?

d) La Y = X2. Finn sannsynlighetstettheten til Y .

Oppgave 2 Anta at vi observerer et utvalg x1, x2, . . . , xn fra en Poissonfordeling med
forventning µ.

a) Vis at sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren av µ er µ̂ = 1
n

∑n
i=1Xi.
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b) Finn forventning og varians til µ̂ uttrykt ved µ.

Oppgave 3 Anta at vi observer blodtrykket til et utvalg på 10 pasienter før og etter
behandling med en ny medisin og at målt systolisk blodtrykk (mmHg) er som i tabellen
nedenfor.

Pasient Blodtrykk før Blodtrykk etter
1 100 93
2 105 108
3 110 106
4 95 95
5 90 85
6 120 121
7 125 119
8 115 117
9 80 77
10 160 159

a) Med hvor mange mmHg nedsettes blodtrykket i gjennomsnitt for pasientene i utvalget?

b) Utfør en hypotesetest av om medisinen har en forventet blodtrykknedsettende e�ekt på
et individ tilfeldig valgt fra populasjonen. Begrunn valg av test. Bruk signi�kansnivå lik
0.05.

c) Lag et 95%-kon�densintervall for hvor mye vi kan forvente at blodtrykket vil reduseres
om et individ tilfeldig valgt fra populasjonen blir behandlet med medisinen.


