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Alle svar skal grunngjevast.

Oppgåve 1 La X og Y være normalfordelte uavhengige stokastiske variablar. Gå ut i frå
at X har forventningsverde lik 0 og standardavvik lik 1, mens Y har forventningsverde 1 og
standardavvik 2.

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

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

c) Finn sannsynstettleiken til Z = eX .

Oppgåve 2 Vi plasserar nokre prøverutar i eit område av vegetasjonstypen “rik edel-
lauvskog”. Denne vegetasjonstypen kan innehalde artane Alm og Bøk med visse sannsyn. Gå
ut i frå at sannsyna for at ei prøverute inneheld Alm er 0.2, at sannsynet for at ei prøverute
inneheld Bøk er 0.5 og at sannsynet for at ei rute inneheld Alm, Bøk eller både delar er 0.6.
La A vere hendinga at ei rute inneheld Alm og B hendinga at ei rute inneheld Bøk.

a) Kva vil det seie at to hendingar er disjunkte. Er A og B disjunkte hendingar?

b) Kva vil det seie at to hendingar er uavhengige. Er A og B uavhengige hendingar?
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Oppgåve 3 Ornithomyia chloropus (vanlig fuglelusflue) er ein vanleg parasitt hos grå-
spurv. Gå ut i frå at vi observerar eit tilfeldig utval på n = 50 spurv og at X av desse visar
seg å være parasittert. La p vere andelen parasitterte individ i heile populasjonen og anta at
populasjonen er mykkje større enn utvalsstorleiken.

a) Kva for fordeling er det rimelig å gå ut i frå at X har? Kva forutset dette?

Gå ut i frå at 45 av dei 50 spurvane i utvalet er parasittert.

b) Renk ut eit punktestimat av parameteren p og et tilhøyrande tilnærma 95%-konfidensintervall.

Gå ut i frå at talet på parasittar Y som er tilstades på kvar spurv er Poisson-fordelt med
parameter µ, altså at Y har fordeling

P (Y = y) =
µye−µ

y!
. (1)

Hendinga at eit individ er parasittert er da det same som hendinga at éin eller fleire parasittar
er tilstades på eit gjeve individe, altså hendinga Y ≥ 1.

c) Finn sannsynet for denne hendinga uttrykt ved µ.

d) Bruk samanhengen du har funne mellom parametera p og µ over til å rekne ut eit
punktestimat og eit tilnærma 95%-konfidensintervall for forventa tal på parasittar som
er tilstades på kvar spurv. Virkar svaret rimeleg?

Gå i det følgjande ut i frå at vi har observert ikkje berre om kvart individ i utvalget er
parasittert, men også det faktiske talet på parasittar y1, y2, . . . , y50 som er tilstades på kvar
spurv i utvalet. Det er oppgjeve at

∑50
i=1 yi = 121.

e) Bruk denne tilleggsinformasjonen til å renke ut eit nytt punktestimat og eit 95%-konfidensintervall
for µ basert på normaltilnærming. Diskuter kort om og av kva grunn estimatet i dette
eller forrige punkt er å foretrekke.


