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Provtexten får bortföras! 
 
 
 
1. 50 personer arbetar vid ett löpande band där de packar ner frukter i transportlådor. Av dessa personer är det nio 

stycken som inte riktigt klarar av sitt jobb. Fem personer arbetar för långsamt och sex personer sätter för få frukter i 
lådorna (dvs. det finns två personer som både arbetar för långsamt och sätter för få frukter i lådorna). En person väljs 
ut slumpmässigt för att delta i en TV-intervju, bestäm sannolikheten att  

 
a) personen arbetar för långsamt. 
b) personen sätter för få frukter i lådorna, givet att han arbetar för långsamt. 

 
 
2. Via e-post erbjuds du två gratislotter. För vardera lott är sannolikheten 0,1 att du ska vinna 10€ och 0,05 att du ska 

vinna 100€. Utfallen är dessutom oberoende av varandra. 
 

a) Bestäm sannolikheten för att du har minst en vinstlott. 
b) Bestäm sannolikheten för att du sammanlagt vinner minst 100€. 

 
 
3. Vid en bank behandlas ansökningar om kreditkort och av dessa ansökningar måste 1% skickas  
    tillbaka till kunden eftersom de är felaktigt ifyllda. Antag att banken tar emot 80 ansökningar per  
    vecka och att antalet felaktigt ifyllda ansökningar följer en Poissonfördelning. Beräkna  
    sannolikheten att man under en vecka 
 

a) inte behöver sända tillbaka en enda ansökan. 
b) påträffar minst tre felaktigt ifyllda ansökningar. 

 
 
4. En städfirma har hittills använt två olika leverantörer för att få reservdelar till sina dammsugare. Nu  
    har man däremot bestämt sig för att skriva kontrakt med endast en av dem och behöver därför  
    välja vilken man ska satsa på. I tabellen nedan ges leveranstiderna (i dagar) för de 20 senaste  
    beställningarna, 8 av dessa är från leverantör A och 12 från leverantör B. 
 
  Leveranstider 
 Leverantör A 1  2  8  1  2  2  7  1 
 Leverantör B 5  6  4  3  5  7  6  5  4  4  5  6 
 

a) Beräkna medelleveranstiden för respektive leverantör. 
b) Beräkna standardavvikelsen för leveranstiden för respektive leverantör. 
c) Vilken leverantör skulle du rekommendera att städfirman väljer, motivera utgående från resultaten i a- och b-

fallet.  
 
 
5. I medeltal behandlar banken Lånia 30100 transaktioner per dag, standardavvikelsen är 2450. Antag  
    att antalet transaktioner följer en normalfördelning och att antalen under olika dagar är oberoende  
    av varandra. 
 

a) Beräkna sannolikheten att banken under en dag behandlar mer än 32000 transaktioner. 
b) Beräkna sannolikheten att banken under två dagar behandlar mer än 64000 transaktioner. 

 
Lycka till! 


