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Alle svar skal begrunnes.

Oppgave 1 La X og Y være uavhengige normalfordelte stokastiske variable. Anta at
X har forventningsverdi lik 0 og standardavvik lik 1, mens Y har forventningsverdi 1 og
standardavvik 2.

a) Skisser sannsynlighetstetthetene til X og Y i et felles plott.

b) Finn sannsynlighetene P (X ≤ 1.2), P (Y > 2) og P (X + Y ≤ 2).

c) Finn sannsynlighetstettheten til Z = eX .

Oppgave 2 Vi plasserer noen prøveruter i et område av vegetasjonstypen “rik edelløvskog”.
Denne vegetasjonstypen kan inneholde artene Alm og Bøk med visse sannsynligheter. Anta
at sannsynligheten for at en prøverute inneholder Alm er 0.2, at sannsynligheten for at en
prøverute inneholder Bøk er 0.5 og at sannsynligheten for at en rute inneholder Alm, Bøk eller
begge deler er 0.6. La A være hendelsen at en rute innehold Alm og B hendelsen at en gitt
rute inneholder Bøk.

a) Hva vil det si at to hendelser er disjunkte. Er A og B disjunkte hendelser?
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b) Hva vil det si at to hendelser er uavhengige. Er A og B uavhengige hendelser?

Oppgave 3 Ornithomyia chloropus (vanlig fuglelusflue) er en vanlig parasitt hos gråspurv.
Anta at vi observerer et tilfeldig utvalg på n = 50 spurv hvorav X av disse viser seg å være
parasittert. La p betegne andelen parasitterte individ i hele populasjonen og anta at denne
populasjonen er mye større enn utvalgsstørrelsen.

a) Hvilken fordeling er det rimelig å anta at X har? Hva forutsetter dette?

Anta at 45 av de 50 spurvene i utvalget er parasittert.

b) Beregn et punktestimat av parameteren p og et tilhørende tilnærmet 95%-konfidensintervall.

Anta at antall parasitter Y som er tilstede på hver spurv er Poisson-fordelt med parameter µ,
altså at Y har fordeling

P (Y = y) =
µye−µ

y!
. (1)

Hendelsen at et individ er parasittert er da det samme som hendelsen at én eller flere parasitter
er tilstede på et gitt individ, altså hendelsen Y ≥ 1.

c) Finn sannsynligheten for denne hendelsen uttrykt ved µ.

d) Bruk sammenhengen du har funnet mellom parameterene p og µ over til å beregne et
punktestimat og et tilnærmet 95%-konfidensintervall for forventet antall parasitter som
er tilstede på hver spurv. Virker svaret rimelig?

Anta i de følgende at vi har observert ikke bare hvorvidt hvert individ i utvalget er parasittert,
men også det faktiske antallet parasitter y1, y2, . . . , y50 som er tilstede på hver spurv i utvalget.
Det oppgis at

∑50
i=1 yi = 121.

e) Bruk denne tilleggsinformasjonen til å beregne et nytt punktestimat og et 95%-konfidensintervall
for µ basert på normaltilnærming. Diskuter kort hvorvidt og hvorfor estimatet i dette
eller forrige punkt er å foretrekke.


