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Alle svar skal begrunnes.

Oppgave 1

Anta at X er en kontinuerlig stokastisk variabel med sannsynlighetstetthet

f(x) =


0 for x < 0

6x(1− x) for 0 ≤ x ≤ 1

0 for x > 1.

(1)

a) Finn kumulativ fordeling F (x) til X og skisser grafene til f(x) og F (x).

b) Bruk dette til å finne P (X > 1/2) og P (X > 3/4|X > 1/2).

c) Finn forventning og varians til X.

Oppgave 2

I programmet Folkeopplysningen på NRK blir en healer som påstår at hun kan føle energien
fra et annet menneske testet i et forsøk hvor healeren, etter beste evne, skal føle (eller gjette)
om programleder Andreas har plassert sin hånd 10 cm under healerens venstre eller høyre
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hånd. Healeren og programleder er adskilt av et forheng slik at Andreas’ hånd ikke er synlig
for healeren. Andreas plasserer sin hånd tilfeldig, med like stor sannsynlighet, under healerens
venstre og høyre hånd. Forsøket gjentas til sammen 30 ganger.

a) La den stokastiske variabelen X betegne antall ganger healeren gjetter riktig. La para-
meteren p betegne sannsynligheten for at healeren gjetter riktig i et forsøk og anta at
p har samme verdi i alle forsøkene. Hvilken fordeling er det da rimelig å tro at X har?
Hvilke andre forutsetninger krever dette?

b) Healeren gjetter riktig i 16 av 30 forsøk. Finn forkastningsområdet til en to-sidig hypo-
tesetest av hvorvidt healeren på noe måte er i stand til å føle om Andreas har plassert
sin hånd til venstre eller høyre. Bruk normaltilnærming og signifikansnivå α = 0.05. Hva
blir konklusjonen til testen?

c) Beregn signifikanssannsynligheten (p-verdien) til testen i punkt b) enten eksakt eller ved
bruk av normaltilnærming. Bruk p-verdien til å forklare hvorvidt vi har noen grunn til
å være overrasket over at healeren greier å gjette riktig i 16 av 30 forsøk.

Oppgave 3

En biolog som studerer såkalt fluktuerende asymmetri måler differansen Y = U − V mellom
venstre vingelengde U og høyre vingelengde V til gitte individ hos sommerfuglarten Morp-
ho achilles. Anta at venstre og høyre vingelengde U og V på et gitt individ er uavhengig
normalfordelte med samme forventningsverdi µ og varians σ2/2.

a) Hva blir fordeling til Y = U − V og parameterne i denne fordelingen? Skriv opp sann-
synlighetstettheten til Y .

b) Anta at biologen måler n slike differanser y1, y2, . . . , yn på et tilfeldig utvalg individer.
Vis at sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren av σ2 er

σ̂2 =
1

n

n∑
i=1

Y 2
i . (2)

Beregn estimatet av σ2 når de observerte differeransene er −0.1, 0.5, −0.3, 0.2, −0.3.

c) Undersøk om estimatoren σ̂2 er forventningsrett.
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d) Det kan vises at
σ̂2n

σ2
(3)

er kji-kvadrat fordelt med n frihetsgrader. Bruk dette til å utlede og beregne et 95%-
konfidensintervall for σ2 basert på observasjonene i punkt b).


