
Avd. Matematisk statistik

Rättningsnorm TENTAMEN I SF1922,SF1923 och SF1924 DEN 29 maj 2018

Uppgift 1

a) Inser X kan anta värdena 2,3, och 4 +1p
inser pX(2) = 1/10 med rätt motivering +1p
inser ej övriga sannolikheter –3
inser ingen slh rätt –4
inser ej att X endast kan anta värdena 2,3, eller 4 –5

b) fel E(X) –2
fel D(X) –3

Uppgift 2

P (X ≤ 1) fel –3
Motiverar ej N-approx med att np(1− p) ≥ 10 –1
Tar fram det exakta svaret i stället för att ta N-approx –4
Tid och antal förväxlas -10

Uppgift 3

Inser ej test av given fördelning –10
Tror homogenitetstest –10
Inser test av given fördelning garanterar +2p
Ställer upp fel uttryck för Q –5
Förväxlar xi och npi i nämnarna i Q –3
Fel värde p̊a Q –3
Tror att vi bara har tv̊a resultat –5
Motiverar ej att χ2-test är O.K. med att alla npi ≥ 5 -1
A: α/2 i st för α
B: fel antal frihetsgrader
C: 1− α i st f α
D: felaktig eller ej motiverad slutsats
A –1
B –2
A ∩B –2
C –5
A ∩B ∩ C –5
D –3
C ∩D –5
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Uppgift 4

a) fX(x) = d
dx
P (X > x) –3

varje mattefel –1

b) Helt fel fX(x) –3
deriverar ej m.a.p.λ –4
fel uppställd likelihoodfunktion –4
likelihoodfunktionen och/eller skattningen beror ej av observationerna –4
ger ej numeriskt svar –1
varje mattefel –1

c) komplementfel –1
sätter in siffervärden –1
varje mattefel –1

Uppgift 5

a)
∆ byts mot −∆ –1
Grövre fel p̊a ∆ –2
fel s –2
fel i

√
1/n1 + 1/n2 –2√

1/n1 + 1/n2 ej med –3
tα(16) –1
tα/2(17) –1
grövre frihetsgradsfel –2
λα/2 –2
helt fel konfidensintervall –5
D∗

obs =
√
s∗x/nx + s∗y/ny –2

b) Intervall för σ2 –2
D∗

obs i stället för s –2
grova frihetsgradsfel –2
χ2-percentiler i täljare och inte i nämnare –2
χ2
1−α ochχ2

α –1
utnyttjar endast det ena stickprovet för att ta fram konfidensintervallet –3
helt fel fördelning –5
helt fel konfidensintervall –5
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Uppgift 6

a)
λ0.025 i stället för λ0.05 –3
motiverar med CGS –2
t-percentil i stället för λ-percentil –2
X̄ är N(nθ, σ0

√
n) –2

Stoppar ej in θ = 10 –4
Utg̊ar ej fr̊an P (X̄ > k) –5
Diskret fördelning –3
Tar ej fram λ0.05 numeriskt –1
Tv̊asidiga konfidensintervall –5
λ0.9 = 1− λ0.1 –3

b) 10-10.5 i stället för 10 + 1.64σ0/
√
n− 10.5 –5

Dividerar med σ0 i stället för σ0/
√
n –2

+1.2816 i stället för –1.2816 –2
Förväxlar 10 och 10.5, dvs H0 och H1 –3


