
Fasit Prøveeksamen B, Met 3431

Oppgave 1

(a) Observasjonell studie, siden megleren bare ser p̊a kursene slik de er, uten å
foreta noen inngripen i dem.

(b) Klesplagget vil koste mindre, siden 20 prosent av opprinnelig pris er mer
enn 20 prosent av nedsatt pris.

(c) Fordeling i svarene p̊a en undersøkelse med alternativ enig, uenig og vet-
ikke. Pareto er mest effektivt, det gir et bedre bilde av relative størrelser.

(d) Stratifisert: Del lærerne i menn/kvinner og trekk en stikkprøve fra det mann-
lige og det kvinnelige stratum. Bekvemmelighet: Velg alle lærerne fra skoler
nær arbeidsplassen din.

Oppgave 2

(a) Med et stamme-og-blad diagram kan du gjenskape de originale dataene, det

er ikke mulig med et histogram.

(b) Følger prosedyren i Figure 3-6 i boka (s. 114). Nedre kvartil: L = 25
100 · 7 =

1.75 er ikke heltall, s̊a vi runder opp til L = 2. Nedre kvartil er da 15. Medi-
an er 19, og for øvre kvartil er L = 0.75

100 ·7 = 5.25, s̊a vi runder opp til L = 6.
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Øvre kvartil er da 27.

Oppgave 3

(a) Selv om gjennomsnittet er likt, kan de ha forskjellig variasjon, dvs. forskjellig
standardavvik. For eksempel s̊a har stikkprøvene {5, 5} og {0, 10} samme
gjennomsnittet, men de er forskjellige, siden det er mye større variasjon i
den andre stikkprøven.

(b) Denne regelen sier at de fleste (de vanlige) observasjonene ligger inntil to
standardavvik ifra gjennomsnittet. S̊a en typisk minimumsverdi er 148.7−
2 · 15.3 = 118.1 og en typisk maksverdi er 148.7 + 15.3 · 2 = 179.3.

(c) z = (130− 148.7)/15.3 = −1.2. Dette er mindre enn to standardavvik unna
gjennomsnittet, s̊a jeg vil ikke karakterisere prisen som uvanlig lav.

Oppgave 4

(a) Nei, vi ser tydelig at fordelingen ikke er symmetrisk, men venstreskjev.

(b) Variasjonsbredde er 15− 0 = 15 timer.

(c) 0.9

(d) En binomisk forsøksrekke er en serie identiske og uavhengige ja/nei forsøk,
der sannsynligheten for ja (suksess) i et enkelt forsøk er konstant lik p. Vi
setter p = 0.1 (suksess=mer p̊a Facebook enn Kjetil) og bruker binomial-
formelen

P (x = 2) =

(
4

2

)
· 0.12 · 0.92 = 6 · 0.12 · 0.92 = 0.049

s̊a sannsynligheten er 0.049. Forutsetningen om at p er konstant holder
ikke. Den forandrer seg litt i hvert forsøk, avhengig av hva som skjedde i
det foreg̊aende forsøket.

(e) Populasjonen best̊ar av alle studenter ved BI Drammen. JMP utskriften gir
konfidensintervallet 2.656 < µ < 4.606. Vi er 95 % sikre p̊a at µ ligger et
sted mellom 2.656 og 4.606.

Oppgave 5

(a) ME=1.645 ·
√

0.26(1−0.26)
139 = 0.061. Konfidensintervall: 0.26 ± 0.061, eller

0.199 < p < 0.321.

(b) Vi runder frihetsgradene ned fra 139 til 100 og bruker tabell a-3: t0.05,100 =
1.660. ME=1.660 · 13.9√

139
= 1.957. Konfidensintervall : 45.2± 1.957.
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(c) Testobservator

z =
0.26− 0.30√

0.3(1− 0.3)/139
= −1.03

p-verdien blir (tabell a-2) 0.1515. Siden p-verdien er større enn 0.05 forkastes
ikke H0. Det er ikke grunn til å hevde at andelen røykere er mindre enn
30%.

Oppgave 6

(a) Stikkprøvene er uavhengige, siden de to stikkprøvene best̊ar av ulike per-
soner, det er alts̊a ingen naturlig parvis matching mellom to og to pasienter
i placebo gruppen og i hodepine-middel gruppen.

(b) Testobservator

t =
3.625− 5.525√
1.4032

4 + 2.5792

4

= −1.294

Tabell A-3 med 3 frihetsgrader gir kritisk verdi t0.05,3 = 2.353. Vi kan ikke
forkaste H0 : µ1 = µ2. Vi har ikke grunnlag nok til å hevde hodepine
middelet forkorter tiden det tar før hodepinen er over.

Oppgave 7

(a) 1054 totalt, 120 hadde Samsung. Det er (6− 1) · (2− 1) = 5 frihetsgrader.
Kritisk verdi er χ2

0.05,5 = 11.071. Testobservator er

χ2 =
(164− 149.996)2

149.996
+

(132− 146.034)2

146.034
+ · · ·+ (37− 47.8558)2

47.8558
= 29.349

Denne verdien er større en kritisk verdi, s̊a vi forkaster H0. Vi konkluderer
med at det en sammenheng mellom kjønn og type mobiltelefon.

(b) ρ er en populasjonsparameter, den er den lineære korrelasjonen mellom x
og y. ρ m̊aler styrken i korrelasjonen, og H0 sier at det ikke er noen lineær
korrelasjon mellom x og y, mens H1 hevder at det finnes en slik korrelasjon.
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