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SETT RING RUNDT DET RIKTIGE SVARET FOR HVER OPPGAVE.

Oppgave 1 Stokastisk forsøk

Stokastiske forsøk karakteriseres ved to av følgende egenskaper. Sett ring rundt de to riktige
egenskapene.

1. Vet ikke p̊a forh̊and om forsøket lykkes.

2. Resultatet best̊ar av en mengde enkeltutfall.

3. Kan ikke forutsi resultatet, men kan liste opp alle mulige enkeltutfall.

4. Kan gjenta eksperimentet under samme betingelser s̊a mange ganger vi ønsker.

5. Det kastes enten en mynt eller en terning.

6. Forsøk som er underlagt statistisk regelmessighet.

Oppgave 2 Venndiagram

De fargede hendelsene p̊a hver figur svarer til en av hendelsene nummerert 1 til 9 nedenfor. Skriv
det riktige nummeret ved hver figur.

(1) A ∩B; (2) A ∩B, (3) B̄, (4) A ∪B, (5) A ∪B, (6) A ∩ B̄, (7) Ā ∩B,
(8) A ∪ B̄, (9) Ā
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Oppgave 3 Hendelse

Hva er en hendelse?

1. Et utfall som inntreffer sjelden

2. En mengde av enkeltutfall

3. Konvergens av relative frekvenser

4. Et stokastisk forsøk som ikke kan gjentas under samme betingelser

Oppgave 4 Disjunkte hendelser

To disjunkte hendelser er

1. To hendelser som ikke kan intreffe samtidig

2. To hendelser som bare kan inntreffe samtidig

3. To umulige hendelser

4. To hendelser som har minst ett enkeltutfall felles

Oppgave 5 Relativ frekvens

Den relative frekvens for en hendelse er

1. det samme som sannsynligheten for hendelsen

2. antall enkeltutfall hendelsen best̊ar av

3. forholdet mellom antall ganger hendelsen inntreffer og antall utførte forsøk

4. antall ganger hendelsen inntreffer i en rekke p̊a n forsøk

Oppgave 6 Sannsynlighet for union

Vi har alltid

1. P (A ∪B) = P (A) + P (B)

2. P (A ∪B) = P (A) · P (B)

3. P (A ∪B) = P (A) + P (B)− P (A ∩B)

4. P (A ∪B) = 1− P (A)− P (B)
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Oppgave 7 Sannsynlighet for komplement

Vi har alltid

1. P (Ā) = 1− P (A)

2. P (Ā) = P (A)

3. P (Ā) = 1
P (A)

Oppgave 8 Uniform sannsynlighetsmodell

En uniform sannsynlighetsmodell brukes ved stokastiske forsøk der

1. det bare er endelig mange mulige utfall

2. alle utfall er gunstige

3. den relative frekvens for en hendelse alltid er lik sannsynligheten for hendelsen

4. alle enkeltutfall er like sannsynlige

Oppgave 9

Kast en mynt to ganger. Da er det

1. mer sannsynlig å f̊a to kron enn å f̊a en mynt og en kron

2. mindre sannsynlig å f̊a to kron enn å f̊a en mynt og en kron

3. like sannsynlig å f̊a to kron som å f̊a en mynt og en kron

Oppgave 10

Hvor mange tre-sifrede tall av tallene 1,2,3,4,5 fins det? (Trekker med tilbakelegging, ordnet
utvalg.)

1. 15

2. 60

3. 125

4. 243

5. 1000
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Oppgave 11

Hvor mange tre-sifrede tall av tallene 1,2,3,4,5 fins det n̊ar alle sifrene skal være forskjellige?
(Trekning uten tilbakelegging, ordnet utvalg.)

1. 15

2. 60

3. 125

4. 243

5. 1000

Oppgave 12

Trekk to lapper uten tilbakelegging fra en krukke med 10 lapper nummerert fra 1 til 10. Hva er
sannsynligheten for at begge tallene er 5 eller mindre?

1. 1/9

2. 2/9

3. 5/10

Oppgave 13

Følgende formler gjelder for utvalg p̊a k enheter fra en populasjon p̊a n enheter.

1. n(n− 1)(n− 2) · · · (n− k + 1)

2. nk

3.

(
n
k

)
For hvert tilfelle nedenfor, skriv hvilken formel 1,2,3 som gjelder.

• Ikke-ordnet utvalg uten tilbakelegging ......

• Ordnet utvalg med tilbakelegging ......

• Ordnet utvalg uten tilbakelegging ......
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Oppgave 14 Betinget sannsynlighet

Formelen for den betingede sannsynlighet for hendelsen A gitt hendelsen B er:

1. P (A|B) = P (A)P (B|A)

2. P (A|B) = P (A)
P (B)

3. P (B|A) = P (A)P (B)

4. P (A|B) = P (A)
P (A∩B)

5. P (A|B) = P (A∩B)
P (B)

6. P (A|B) = P (A∩B)
P (A)

7. P (B|A) = P (A)P (B|A)

Oppgave 15 Betinget sannsynlighet

La A og B være to disjunkte hendelser. Hva er da P (A|B)?

1. 1

2. 0

3. Ikke definert

4. P (A) + P (B)

5. 1
2

Oppgave 16 Total sannsynlighet

Setningen om total sannsynlighet sier: La B1, . . . Bn være en oppdeling av utfallsrommet S (dvs.
at hendelsene Bj er parvis disjunkte og tilsammen utfyller hele utfallsrommet S) og la A være
en vilk̊arlig hendelse. Da gjelder:

1. P (A) =
∑n

j=1 P (A ∩Bj)P (Bj)

2. P (A) =
∑n

j=1 P (Bj |A)P (Bj)

3. P (A) =
∑n

j=1 P (A|Bj)P (Bj)

4. P (A|Bj) =
∑n

j=1 P (A|Bj)P (Bj)
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Oppgave 17 Oppdeling av utfallsrommet

Er B, B̄ en oppdeling av utfallsrommet?

1. Ja

2. Nei

3. Bare hvis B er en disjunkt hendelse

4. Bare hvis B ikke er en sikker eller umulig hendelse

Oppgave 18 Uavhengige hendelser

Hva vil det si at to hendelser A og B er uavhengige?

1. At de ikke kan inntreffe samtidig

2. At de ikke er disjunkte

3. At de er disjunkte

4. At P (A ∩B) = P (A)P (B|A)

5. At P (A ∩B) = P (A)P (B)

6. At de forekommer i atskilte stokastiske forsøk

7. At A er inneholdt i B eller omvendt
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