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Provtexten får bortföras! handskriven stödlapp (A5) försedd med namn, som 

lämnas in med tenten 
 
 
1. I ett varuhus har man undersökt sambandet mellan uppköpens storlek och betalsätt. Andelen köp som görs per kategori 

anges i tabellen nedan. 
 

Uppköp  \  Betalsätt Kontant Kreditkort Bankkort 
under 20 € 
20-100 € 
över 100 € 

0,09 
0,05 
0,03 

0,03 
0,21 
0,23 

0,04 
0,18 
0,14 

 
a) Hur stor andel av alla köp betalas med kreditkort? 
b) Vad är sannolikheten att ett köp är över 20 €? 
c) Vad är sannolikheten att ett köp med kreditkort är över 20 €? 
 
 
2. I ett parkeringsgarage betalas parkeringsavgiften enligt antal påbörjade timmar. En statistikuppföljning över antal betalda 
parkeringstimmar (x) per bil per dygn, gav följande sannolikhetsfördelning: 
 

x   1          2          3          4          5          6          7          8 
p(x) 0,24     0,18     0,13     0,10     0,07     0,04     0,04     0,20 

 
a) Vad är väntevärdet för antalet betalda parkeringstimmar per bil? 
b) Parkeringsavgiften är 2 € för varje påbörjad timme. Vad är väntevärdet för parkeringsintäkterna per bil? 
 
 
3. En statistiktent består av 10 flervalsfrågor. Varje fråga har 5 svarsalternativ, av vilka endast ett är rätt per fråga. Studerande 
Klas Slashas (som inte läst kurslitteraturen, inte deltagit i föreläsningarna, inte gjort hemuppgifterna och saknar tidigare 
kunskaper i ämnet) tänker klara av tenten med tur genom att gissa svaren på frågorna. 
a) Vad är sannolikheten att Klas får alla svar fel om han väljer svarsalternativen på måfå? 
b) Vad är sannolikheten att Klas klarar tenten (d.v.s. får minst hälften rätt) om han väljer svarsalternativen på måfå? 
 
 
4. En färgkassett i en laserskrivare räcker till att skriva ut i medeltal 11 500 sidor. Antalet sidor som kassetten räcker till kan 
antas vara normalfördelad kring medeltalet med standardavvikelsen 800 sidor. 
 
a) Vad är sannolikheten att en färgkassett räcker till att skriva ut högst 10 000 sidor? 
b) En sparförpackning med 3 färgkassetter införskaffas. Vad är sannolikheten att de tre kassetterna tillsammans räcker till 
att skriva ut högst 30 000 sidor (kassetternas "output" antas vara oberoende av varandra). 
 
 
5. Kunder besöker en bankautomat i en genomsnittstakt om 1,5 st. per 5 minuter. Antalet besökare kan antas vara 
Poissonfördelat. Vad är sannolikheten att: 
 a) ingen kund besöker bankautomaten under de följande 5 minuterna? 
 b) högst 3 kunder besöker bankautomaten under de följande 10 minuterna 
 c) minst 3 kunder besöker bankautomaten under de följande 15 minuterna 
 
 

Lycka till! 


