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Till uppgifterna skall fullständiga lösningar lämnas.
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1. Man observerar
5.87 6.01 5.72 5.92 5.86 5.79
av variabeln X ∈ N(µ, σ 2 ) där µ är okänt. Gör ett hypotestest på 1% signifikansnivå av
(a) H0 : µ = 6 mot H1 : µ < 6 om man vet att σ 2 = 0.01.
(b) H0 : µ = 6 mot H1 : µ < 6 om σ 2 är okänt.
(c) H0 : σ 2 = 0.01 mot H1 : σ 2 > 0.01.
Lösning:

1

2. Stina och Lotta hoppar längd med följande resultat
Stina 3.33 3.25 3.34 3.29 3.39 3.25
Lotta 3.41 3.38 3.44 3.41 3.42
Lotta är säker på att hon hoppar längre än Stina (dvs att Lotta har en
förväntad hopplängd som är längre än Stinas förväntade hopplängd), men
hon vet inte hur hon ska bevisa det. Hjälp Lotta med ett hypotestest på 5%
signifikansnivå av om hon hoppar längre än Stina.
Lösning:

2

3. I en tidning påstås det att risken att utveckla allergier fördubblas för varje 10tal år äldre man blir. Per betvivlar detta och observerar följande allergidata
hos 65 slumpvis utvalda individer:
Ålsersklass
20 − 30
30 − 40
40 − 50
50 − 60

Har utvecklat allergi under detta åldersintervall
7
3
24
31

Kan Per bevisa att tidningsuppgiften är fel? Gör ett test på lämplig signifikansnivå.
Lösning:

3

4. Antag att man ska göra observationer av X ∈ N(µ, σ 2 ) för att testa

H0 : µ = 0
H1 : µ 6= 0.
på 5% signifikansnivå. Vad blir styrkan av testet om man gör 6 observationer
och man vet att σ 2 = 1?
Lösning:

4

5. Vid valet av plats för anläggning av vindkraftverk är vindintensiteten av stor
vikt – vindstyrkan måste vara mellan mer än 5 m/sek för att driva turbinerna.
Man uppmäter vid plats
A 15 dagars stiltje av 225 dagar totalt
B 11 dagars stiltje av 176 dagar totalt
C 5 dagars stiltje av 100 dagar totalt
Man vill nu välja den plats som ger gynnsammast förhållanden. Vilken plats
ger lägst p-värde i ett binomialtest med nollhypotesen p = 0.1 och lämplig
mothypotes?
Lösning:
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