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1. På etiketten till en lemonadflaska står det att en flaska innehåller 1,5 liter lemonad. På fabriken fylls 

flaskorna maskinellt så att innehållet blir likformigt fördelat inom intervallet [1,48;1,53] liter per flaska.  
a) Bestäm fördelningens täthetsfunktion f(x). 
b) Hur stor del av flaskorna kommer att innehålla mer än 1,5 liter lemonad? 
c) I kvalitetskontrollen accepteras endast de flaskor vars innehåll avviker högst 0,02 liter från det som 
anges på flaskan. Vad är sannolikheten att en lemonadflaska inte klarar kvalitetskontrollen? 

 
 
2. I en produktionsprocess framställs integrerade kretskort. Det har visat sig att andelen felaktiga kretskort 

som processen producerar är ca 20 %. Att noggrannt testa varje kretskort för att fastställa om det är felfritt 
eller defekt är relativt dyrt, så ett billigt test prövas i stället. Alla felfria kretskort klarar det billiga testet, men 
också 10 % av de felaktiga gör det. 
a) Vad är sannolikheten att ett kretskort som klarar testet är felfritt? 
b) Om alla kretskort som klarar testet säljs, hur stor andel av de sålda kretskorten kommer i det långa 
loppet att vara felaktiga? 

 
 
3. De stokastiska variablerna x1 och x2 har samma väntevärde och samma varians. Variablerna är oberoende. 

Den stokastiska variabeln y = x1 +2x2 har väntevärdet lika med 6 och variansen 12. Bestäm E[x1] och V[x1]. 
 
 
4. Ett flygbolag vet att ca 90 % av passagerarna som reserverat plats på ett flyg kommer till flyget, medan 

resten inte dyker upp. Av denna orsak tar flygbolaget emot flera biljettreserveringar än vad det finns plats 
på planet med en viss risk för överbokning. 
a) Till ett plan som har plats för 300 passagerare, tar flybolaget emot 324 platsreserveringar. Vad är 
väntevärde och varians för antalet passagerare som de facto kommer till flyget av de som reserverat 
plats? 
b) Vad är sannolikheten att planet i a-fallet blir överbokat (inte har plats för alla som kommer till flyget)? 

 
 
5. Då man studerat ishockeyspelaren Wayne Gretzky’s poäng per match under NHL-säsongen 1995-96, har 

man konstaterat att poängen kan beskrivas av en Poissonfördelning med ett genomsnitt om 1,18 poäng 
per match. Poängen som erhålls i en match antas vara oberoende av poängen som erhållits i andra 
matcher. 
Bestäm sannolikheten att Wayne Gretzky a) får minst 3 poäng under en given match,  
b) blir helt utan poäng i en match. 
 
 

Lycka till! 


