
Vraag Antwoord Scores 

 
lees verder ►►►

■■■■ Melkpakken vullen

Maximumscore 3

De gemiddelde inhoud is 1001,9 ml5 3■■ •

Maximumscore 4

P(X < 1000 ç m = 1005 en s = 8) » 0,2666 3■■ •

Het antwoord is 26,6% (of 27%) 1•

Maximumscore 5
Bij gemiddelde 0 en standaardafwijking 1 geeft de inverse normale verdeling op de GR7 ■■ •

voor een kans van 0,02 de waarde –2,054 1

Voor het gemiddelde m geldt: m – 8 × 2,054 = 1000
1000 + 8 × 2,054 = 1016,43

2•

1•

Dus de machine moet ingesteld worden op het gemiddelde van 1017 ml 1•

of
Bij gemiddelde 1005 en standaardafwijking 8 geeft de inverse normale verdeling op de•

GR voor een kans van 0,02 de waarde 988,57 2

Dit is 11,43 ml te weinig 1•

1005 + 11,43 = 1016,43 1•

Dus de machine moet ingesteld worden op het gemiddelde van 1017 ml 1•

of
Gebruik met de GR de cumulatieve normale verdeling voor 0 tot 1000 ml bij diverse•

gemiddelden en standaardafwijking 8 2

1016 ml geeft een kans van 0,022¼ en 1017 ml geeft een kans van 0,016¼ 2•

Dus de machine moet ingesteld worden op het gemiddelde van 1017 ml 1•

Maximumscore 3
De kans is 10 × 0,98 × 0,0298 2■■ •

Het antwoord is 0,17 1•

of
De kans is P(X = 1 ç n = 10 en p = 0,02) 2•

Het antwoord is 0,17 1•

Opmerking
Als het antwoord 16,67% (of 17%) is gegeven, hiervoor niets aftrekken.
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Vraag Antwoord Scores 

Maximumscore 5
Bij de tweede procedure kan het zo zijn dat er in de eerste helft van de steekproef9 ■■ •

geen pakken met te weinig melk worden aangetroffen, terwijl er in de tweede helft
van de steekproef twee of meer pakken met te weinig melk worden aangetroffen.
In dat geval zou volgens de eerste procedure de machine niet worden stilgelegd, bij de
tweede procedure wel 3

In alle gevallen waarbij in de oorspronkelijke testprocedure de machine wordt•

stilgelegd, zal dat ook het geval zijn bij het tweede alternatief 1

De conclusie is: de machine wordt bij de tweede procedure vaker stilgelegd 1•

of
2 ç p = 0,02>De kans dat bij de eerste procedure de machine wordt stilgelegd is P(X =•

en n = 10) + P(X = 1 ç p = 0,02 en n = 10) ´ P(X 1 ç p = 0,02 en n = 10)> 2=

De kans is ongeveer 0,047 1•

De kans dat bij de tweede procedure de machine wordt stilgelegd is•

2 ç p = 0,02 en n = 20) » 0,06>P(X 1=

De conclusie is: de machine wordt bij de tweede procedure vaker stilgelegd 1•
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