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Oppgave 1 (20%)

Du får oppgitt gjennomsnittet og variasjonsbredden til et sett med datapunkter.
Gjennomsnittet er 7 og variasjonsbredden er 13.
a) Hva kan du si om datasettet på bakgrunn av disse tallene?
b) Hva kan du i tillegg si om datasettet hvis du også får oppgitt medianen?
c) Hva kan du fortsatt ikke vite om datasettet hvis du også får oppgitt medianen?
d) Gi konkrete eksempler på minst tre ulike datasett (med dataverdier) som illustrerer
egenskaper ved ulike sentral- og variasjonsmål. Forklar valgene dine.

Oppgave 2 (13%)

Gjør rede for de ulike trinnene i datadetektivens syklus. Velg ut fire sentrale begreper fra
statistikken og beskriv hvordan elevene kan tilegne seg kunnskap om disse gjennom å
arbeide med datadetektivens syklus. Skriv maksimalt én side.

Oppgave 3 (15%)

En vanlig kortstokk består av fire sorter med 13 kort i hver sort. Hver sort består av kort med
verdi fra og med 2 til og med 10, knekt, dame, konge og ess. I tillegg er det to jokere som en
kan velge til å være hvilken som helst verdi og sort. De to jokerne er helt like.
I kortspillet Rome blandes to slike kortstokker sammen, slik at bunken av kort som brukes
totalt har 108 kort. Anta at kortstokken er godt stokket, og at du skal trekke ett kort.
a) Forklar hva som menes med utfall, utfallsrom og hendelse.
b) I Rome kan det være lurt å samle på kort i én av sortene. Jokere kan være en valgfri
sort. Vi ser på hendelsen A: «En trekker en spar eller en joker». Skriv opp utfallene
som gir denne hendelsen. Hvor mange utfall er det i hendelse A og hva er
sannsynligheten for hendelse A? Forklar.
c) I Rome kan det også være lurt å samle på små kort. En annen mulig hendelse, B, er
at en trekker et kort med verdi større eller lik 2 og mindre eller lik 7 (eller en joker).
Hva er sannsynligheten for hendelse B?
d) Systematiser opplysningene om hendelsene A og B i en krysstabell.
e) Finn 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵), 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) og 𝑃(𝐴|𝐵). Forklar hva de tre ulike sannsynlighetene sier
noe om.

Oppgave 4 (16%)

Vi ser nå på en enkelt, vanlig kortstokk (som beskrevet i oppgave 3) uten jokere.
a) Magne skal trekke seg fire kort. Han legger kortene han har trukket i en egen bunke.
Hvor mange forskjellige bunker kan Magne trekke dersom
i. rekkefølgen han trekker kortene i ikke betyr noe?
ii. rekkefølgen han trekker kortene i betyr noe?
b) Andrine ønsker å legge alle kortene i kortstokken i ei lang rekke. Hvor mange ulike
rekker kan hun lage?
c) Dersom Andrine har 10 kort fra en kortstokk: Hvor mange ulike kombinasjoner av
sorter kan hun ha?

Oppgave 5 (12%)

I Stokastik-boka og i artikkelen til Shaughnessy (2007) blir det gitt fem generelle
anbefalinger til hvordan en bør gjennomføre undervisning i sannsynlighet. En av
anbefalingene er at en skal introdusere sannsynlighet gjennom data, og en av måtene å
gjøre dette på er å jobbe med statistikk før en jobber med sannsynlighet. Forklar
bakgrunnen for denne anbefalingen, og beskriv et konkret undervisningsopplegg basert på
en hensiktsmessig kontekst som følger denne anbefalingen.

Oppgave 6 (12%)

En liten skog inneholder 64 elger, hvorav 14 som er merket. En ivrig elgjeger feller til
sammen ti elger i jakta. La 𝑌 være antall merkede elger i jegerens fangst.
a) Anta at 𝑌 er binomisk fordelt. Finn 𝑃(𝑌 = 3) og 𝑃(𝑌 ≤ 3).

I en annen, kjempestor skog er det 6400 elger, hvorav 1400 er merket. Alle jegerne i denne
skogen feller til sammen 1000 elger. La 𝑋 være antall merkede elger blant de felte.
b) Finn 𝑃(𝑋 ≤ 200) og 𝑃(160 ≤ 𝑋 ≤ 185).

Oppgave 7 (12%)

Gjennomsnittlig høyde for alle norske vernepliktige menn er 180 cm. Unge menn fra et fylke
er tilsynelatende lavere. Et år var det 218 vernepliktige fra dette fylket, med
gjennomsnittshøyde 177,5 cm. Anta at kroppshøyden til en tilfeldig ung mann fra dette fylket
er normalfordelt med forventning 𝜇 og standardavvik 𝜎 = 16 cm. Anta også at det er tilfeldig
hvem som utfører verneplikten. Er det grunnlag for å hevde at unge menn fra dette fylket er
lavere enn landsgjennomsnittet? Utfør hypotesetest med signifikansnivå 0,01.

Vedlegg 2: Standard normalfordeling

