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SØK1004 – Statistikk for økonomer

Oppgave 1 (10 %)
Anta at X er normalfordelt med middelverdi µ = 20 og varians 𝜎 2 = 15. Finn:
a)

P(X > 30)

b)

P(18< X < 24)

c)

P(X < 15)

Oppgave 2 (20 %)
Ved Hotell Solgløtt har man etter lang tids drift funnet at overskuddet av driften i løpet av en uke,
gitt ved variabelen X, har følgende sannsynlighetsfordeling:
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a) Finn forventet verdi og varians til X.
På andre siden av fjorden ligger Hotell Fjellgløtt. Den simultane sannsynlighetsfordelingen for
overskudd per uke ved de to hotellene er gitt ved tabellen under, der variabelen Y viser overskuddet
for Hotell Fjellgløtt.
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b) Gjør rede for den marginale sannsynlighetsfordelingen for Hotell Fjellgløtt og finn
forventningen og variansen til Y.
c) Er overskuddet ved de to hotellene uavhengige variable?
d) Hotellene må betale 28 % av overskuddet av driften i skatt. La Z måle total ukentlig skatt
innbetalt fra de to hotellene. Finn forventet verdi og variansen til Z.
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Oppgave 3 (20 %)
For et representativt utvalg på 61 pasienter som er henvist til hjertespesialist ved sykehus A viser
det seg at gjennomsnittlig ventetid i uker er 6,2 med et standardavvik på 3. I et annet utvalg på 121
pasienter henvist til sykehus B er gjennomsnittlig ventetid 8 uker, med standardavvik 2,5.

a) Test om gjennomsnittlig ventetid er forskjellig ved de to sykehusene.
b) Test om variansen i ventetid er forskjellig ved de to sykehusene.

Oppgave 4 (25 %)
I forbindelse med forsvarets innkjøp av nye kampfly spurte produsenten av de nye flyene hva
kroppshøyden til norske piloter er. Dette fordi produsenten må tilpasse høyden på cockpiten til
høyden på pilotene. I denne oppgaven skal vi analysere kroppshøyde.
Statistikk over rekrutters kroppshøyde for 2003 viser en gjennomsnittsverdi på 179,9 cm, med et
standardavvik på 6,8 cm. Vi antar at høydefordelingen for piloter er den samme. Vi antar at
statistikken baseres på et utvalg av 20 000 (to tredjedeler av et årskull). Dette betyr at vi antar at
statistikken er basert på et tilfeldig trukket utvalg fra en større populasjon.

a) Finn et 95 % konfidensintervall for forventet kroppshøyde til norske jagerflygere.
b) Test nullhypotesen at gjennomsnittshøyden til en norsk jagerflyger er minst 1,8 meter mot
den alternative hypotesen om at den er mindre enn 1,8 meter. Velg 5 % signifikansnivå.
Hva blir din konklusjon?
c) Beregn testens p-verdi og tolk denne.
d) Cockpiten til det nye flyet ble konstruert slik at en flyger på maksimalt 182 cm passer inn.
Hav er da tilnærmet sannsynlighet for at en tilfeldig valgt norsk flyger ikke passer inn?
Anta at flygernes kroppshøyde er normalfordelt.

Oppgave 5 (25 %)
Vi skal studere sammenhengen mellom konsum av kylling per innbygger og prisen på kylling i USA.
La Y være konsum av kylling per innbygger i kilo og X er pris per kilo kylling.
Vi har data for konsum og pris for perioden 1960-1982, det vil si 23 år. Data gir som følger:
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𝑋� = 47,9957
𝑌� = 39,6697

�(𝑋𝑖 − 𝑋�)2 = 2719,03

�(𝑌𝑖 − 𝑌�)2 = 1195,93

�(𝑋𝑖 − 𝑋�)(𝑌𝑖 − 𝑌�) = −1514,667
a) Test om korrelasjonen mellom konsum av kylling og pris er større enn null.
Anta at konsum av kylling avhenger av prisen og at denne sammenhengen er lineær:
𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖 + 𝜀𝑖 , der 𝜀𝑖 er restleddet.

b) Gi en tolkning av koeffisienten β.

c) Bruk minste kvadraters metode (OLS) til å estimere koeffisientene α og β. Beregn også
elastisiteten av konsum av kylling med hensyn på prisen. Tolk resultatene.
d) Beregn modellens forklaringskraft.
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