
INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH STATISTIK
Introduktion till sannolikhetskalkyl (svenskspr̊akiga kursen)
Kursprovet 9.3.2015

P̊aminnelse: en tv̊asidig minneslapp med storlek A4 f̊ar medtas till prov-
tillfället

1. En tärning kastas 5 g̊anger. Beräkna sannolikheten att ögontalen 1 och 2
b̊ada uppträder åtminstone en g̊ang. Tips: skriv om P (A ∩B) med hjälp av
P (Ac), P (Bc) och P (Ac ∩Bc) för lämpliga händelser A och B.

2. I 3 boxar finns följande antal bollar: den första boxen inneh̊aller 2 vita
bollar och 2 svarta bollar, den andra boxen inneh̊aller 1 vit boll och 3 röda
bollar och den tredje boxen inneh̊aller 2 röda bollar och tre svarta bollar.
Man väljer först slumpmässigt en box och drar därefter 2 bollar p̊a m̊af̊a
utan återläggning fr̊an denna box.

(i) Beräkna sannolikheten att b̊ada bollarna är röda.
(ii) Om b̊ada bollarna är röda, beräkna den betingade sannolikheten att

man har valt den andra boxen i första skedet.

3. Anta att X och Y är stokastiska variabler definierade p̊a ett utfallsrum Ω,
för vilka X ∼ N(0, 1), Y ∼ N(0, 1), samt X och Y är oberoende stokastiska
variabler. Definiera Z(ω) = max{X(ω), Y (ω)} d̊a ω ∈ Ω.

(i) Bestäm fördelningsfunktionen FZ till Z.
(ii) Beräkna sannolikheten P (0 < Z < 1).

P̊aminnelse: Z(ω) ≤ t om och endast om X(ω) ≤ t och Y (ω) ≤ t.

4. Ett symmetriskt mynt singlas 60 g̊anger. L̊at X vara antalet kronor i
singlingarna.

(i) Ange den exakta formeln för sannolikheten P (20 ≤ X ≤ 40) att erh̊alla
fr̊an 20 till 40 kronor.

(ii) Använd normalapproximation till att uppskatta ovanst̊aende sanno-
likhet. (Svaret kan inneh̊alla lämpliga värden av fördelningsfunktionen Φ till
en standardnormalfördelad stokastisk variabel.)

P̊a motst̊aende sida finns en tabell över värden av fördelningsfunktionen
Φ(x) = 1√

2π
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2/2dt till en standardnormalfördelad stokastisk variabel.
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