
Statistik
 

Tid: 90 minuter Hjälpmedel: Grafräknare & Formelblad

Namn:

Molly spelar hockey och har antecknat sin målstatistik de senaste tio matcherna. 

Vad är variationsbredden för hennes målstatistik?

1. 

(1/0/0) 

En fabrik tillverkar  tandkrämstuber per dygn. När man gjort stickprov vid ett
upprepat antal gånger på   stycken tuber för att undersöka kvaliteten på dem, har man
funnit att i genomsnitt är  av de  felaktiga.

Hur många felaktiga tandkrämstuber kan man förvänta sig levereras under en månads tid
om produktionen är i gång alla dagar i veckan?
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Vilket diagram förknippar du mest med begreppet svag korrelation?

                   

3. 

(1/0/0) 

Är medelvärdet, medianen eller typvärdet störst i undersökningen som presenteras i
stapeldiagrammet nedan?

Motivera ditt svar med beräkningar.

4. 

(3/0/0) 

Din vän har sammanställt poängresultatet av ett Quizz i ett lådagram.

Vilket av följande alternativ stämmer?

5. 

(1/0/0) 

 Maxpoängen på Quizzet var  poäng.15

 Medelpoängen på Quizzet var sex poäng.

 En fjärdedel av deltagarna hade mellan sex och tolv poäng.

 Den som hade sämst resultat hade tre poäng.

 De var  personer som tävlade i Quizzet.15



I en fotbollsförening med  medlemmar är  kvinnor. Hur många män bör ingå i ett
urval som motsvarar  om man vill göra ett proportionellt stratifierat urval, alltså ett
urval som speglar förhållandet mellan antalet kvinnor och män?
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(2/0/0) 

Beskriv skillnaden mellan ett obundet slumpmässigt urval och ett stratifierat urval. 

Svara med max 50 ord.

7. 

(1/0/1) 

Du har punkterna  och  . Du har fått i uppgift att svara på om det är möjligt
att göra en regressionsmodell till de två punkterna, alltså få båda punkterna att tillhöra
samma funktion.

Vilket av påståendena nedan anser du stämmer bäst?

8. (4,  3) (1,  3)

(0/1/0) 

 Det går inte att göra en regression av dessa två punkter.

 Det går bara att göra en linjär funktion.

 Det går bara att göra en kvadratisk funktion.

 Det går bara att göra en exponentiell funktion.

 Det går att göra en linjär och en kvadratisk, men inte en exponentiell funktion.

 Det går att göra en linjär och exponentiell, men inte kvadratisk funktion.

 Det går att göra en kvadratisk och exponentiell, men inte linjär funktion.

 Det går att göra regressioner av alla funktioner ovan funktion.



Fabriken Verysweet AB  producerar godis. Företaget har nyss gjort en undersökning på en
av godispåsarna och sett att den uppfyllde deras krav på att medelvikten är  gram per
påse med standardavvikelsen   gram. Vikten på påsarna följer en normalfördelningskurva.

Hur stor andel av produktionen kan man förvänta sig har en vikt större än  g?

Motivera kort ditt svar.
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(0/2/0) 

Man har just haft en genomgång på en företag som handlade om företagets vision. En
enkät om genomgången skickades ut till alla anställda.

Företaget har  personer i chefspositioner och   övriga anställda. Man får in enkäten
från drygt  av personalen. Alla personer i chefsposition svarade på enkäten. 

Hur stor andel av de anställda som inte är i chefsposition svarade på enkäten?
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(0/2/0) 



En fruktodlare håller på att ta fram en ny korsning av vindruvor och plommon, som ska
vara extra hållbara och snabbväxande.

Du har fått i uppgift att beräkna hur lång tid det tar för den nya frukten att blir redo för
skörd, vilket den är vid  gram. Du väger frukten mellan dag tre och åtta och får följande
tabell.

Anpassa en rät linje till punkterna där  är vikten i gram efter  dygn och beräkna hur
många dagar det enligt modellen tar för frukten att bli mogen för skörd, om riktmärket är
att frukten ska väga minst  gram.
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Din vän jobbar på en reklambyrå och har fått i uppdrag att göra en kampanj om en app.
Din vän har fått tillgång till materialet av en statistisk undersökning kring hur nöjda
kunderna var av användandet av appen.

När man beräknat medelvärdet och standardavvikelsen av hur nöjda, på en skala från ett
till fem kunderna är, anser ledningsgruppen att resultatet är för lågt för att kunna göra
reklam med.

Chefen föreslår att man ska lägga till  poäng till varje inkommet svar i undersökningen,
vilket förstås är helt omoraliskt och felaktigt.

"-Då kommer vi kunna uppvisa både högre medelvärde och större standardavvikelse," sa
chefen.

Din vän frågar dig om chefens påstående stämmer. Vad anser du?

12. 

1

(0/2/0) 

Inför en omläggning av schemat på en skola skickades en enkät ut till de 
 eleverna med frågan "Vill du ha längre lunchrast?"

  personer svarade enligt följande fördelning.

Ja   %  
Nej   %  
Ingen åsikt    %

En analys av bortfallet gjordes genom att  personer av de som inte svarat kontaktades
igen för ett svar. Av dessa svarade  % att de ville ha längre lunchrast,  % att de inte
ville ha det och  % att de inte hade någon åsikt i frågan.

Din uppgift är att förklara resultatet för skolledningen med hänsyn till bortfallet och
rådgöra dem kring om de ska lägga om schemat eller ej.
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Mellan  till   gällde det relativa, eller det grupprelaterade, betygssystemet
svenska skolan. Det relativa betygssystemet byggde på den matematiska teorin om
normalfördelning. Syftet var, vad man ansåg, att på ett systematiskt och tillförlitligt sätt
rangordna eleverna sinsemellan, för att därigenom garantera ett rättvist urval till vidare
studier.

Betyg skulle fördelas enligt en femgradig skala där betyg sattes i proportion till
prestationerna hos samtliga elever som läser samma kurs samma år.   

Betyg  motsvarade att man tillhörde ungefär intervallet  till   på
normalfördelningskurvan. 
Betyg  motsvarade ungefär intervallet  till . 
Betyg  motsvarade ungefär intervallet . 
Betyg  motsvarade ungefär intervallet   till . 
Betyg  motsvarade ungefär intervallet   till .

Vissa lärare satte även provbetyg enligt denna fördelning. Nedan finns en tabell över en
klass resultat på ett prov.

Vilken poäng på provet skulle man i så fall som lägst behöva få, för att lägst uppnå en fyra
i provbetyg?

14. 1962 1995

1 μ − 3, 5σ μ − 1, 5σ

2 μ − 1, 5 σ μ − 0, 5σ
3 μ ± 0, 5σ
4 μ + 0, 5σ μ + 1, 5σ
5 μ + 1, 5σ μ + 3, 5σ

(0/0/3) 


