
> > 

> > 

(1.1)(1.1)

(1.2)(1.2)

> > 

> > 

> > 

Hypotesetest i binomialfordelingen
B2 Gyldendals Gymnasiematematik side 171-173, 1. udgave

Forsøg: Kast med en ærlig mønt 50 gange.

Nulhypotese :  Mønten er ærlig, dvs. sandsynligheden for krone er 

X = antal gange, man får krone

Pindediagram over sandsynlighederne



(1.2.1.2)(1.2.1.2)

(1.2.1.3)(1.2.1.3)

> > 

> > 
(1.2.1.1)(1.2.1.1)

> > 

Binomialtest med 5% signifikansniveau

Betyder, at der højest er 5% sandsynlighed for at forkaste en sand nulhypotese, dvs. lave 
en fejl af 1. art.

Udfører en 2-sidet binomialtest.

Beregning af acceptmængde og kritisk mængde

0.02500000000
Beregner nedre grænse for acceptmængden. Svarer til 2.5% fraktilen:

18.



> > 

> > 

> > 

> > 

> > 

(1.2.1.7)(1.2.1.7)

> > 

> > 

(1.2.1.4)(1.2.1.4)

> > 

(1.2.1.8)(1.2.1.8)

(1.2.1.6)(1.2.1.6)

(1.2.1.9)(1.2.1.9)

(1.2.1.5)(1.2.1.5)

(1.2.1.12)(1.2.1.12)

(1.2.1.11)(1.2.1.11)

(1.2.1.10)(1.2.1.10)

> > 

> > 

Tjekker nabotal.
Nedre grænse findes det største sted, hvor den kumulerede sandsynlighed netop er blevet 

 :

0.01641956878

0.03245432354

0.05946022628
Beregner øvre grænse for acceptmængden. Svarer til 97.5% fraktilen:

0.9750000000

32.
Tjekker nabotal.
Øvre grænse findes det mindste sted, hvor den kumulerede sandsynlighed netop er blevet 

 :

0.0594602263

0.0324543235

0.0164195688

0.0076733389
Acceptmængden er: 
Her accepteres nulhypotesen .

Den kritiske mængde er: 
Her forkastes nulhypotesen .

Binomialtest med Gym-pakken



(1.3.1.1)(1.3.1.1)
> > 

Acceptmængden er: 
Her accepteres nulhypotesen .
Vises som grønt område på pindediagrammet.

Den kritiske mængde er: 
Her forkastes nulhypotesen .
Vises som rødt område på pindediagrammet.

Binomialtest med 10% signifikansniveau

Betyder, at der højest er 10% sandsynlighed for at forkaste en sand nulhypotese, dvs. lave 
en fejl af 1. art.

Udfører en 2-sidet binomialtest.

Beregning af acceptmængde og kritisk mængde

Grænserne for acceptmængden beregnes:



(1.3.1.3)(1.3.1.3)

> > 

(1.3.1.2)(1.3.1.2)

> > 

> > 

19.

31.
Acceptmængden er: 
Den kritiske mængde er: 

Binomialtest med Gym-pakken

Acceptmængden er: 
Den kritiske mængde er: 

Binomialtest med 1% signifikansniveau

Betyder, at der højest er 1% sandsynlighed for at forkaste en sand nulhypotesen, dvs. lave 
en fejl af 1. art.

Udfører en 2-sidet binomialtest.



> > 

> > 

(1.3.1.2)(1.3.1.2)

> > 

> > 

(1.4.1.1)(1.4.1.1)
> > 

(1.4.1.3)(1.4.1.3)

(1.4.1.2)(1.4.1.2)

Beregning af acceptmængde og kritisk mængde

Grænserne for acceptmængden beregnes:

16.

34.
Acceptmængden er: 
Den kritiske mængde er: 

Binomialtest med Gym-pakken

Acceptmængden er: 
Den kritiske mængde er: 


