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Sprawdzian zaliczeniowy z rachunku prawdopodobieństwa, grupa 1
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Szanowna Studentko, Szanowny Studencie,
sprawdzian trwa całe zajęcia. W trakcie można używać kalkulatorów i jednej kartki formatu nie większego niż
A4 zawierającej wzory. W trakcie pisania nie wolno komunikować się z innymi piszącymi bądź osobami poza
salą! Odpowiadaj na pytania w sposób wyczerpujący i pamiętaj, że pustej kartki nie da się ocenić inaczej niż
negatywnie.

Wyniki będą sukcesywnie, w miarę sprawdzania prac, publikowane na stronie http://www.cs.put.poznan.
pl/jpotoniec/ w formie nr indeksu – liczba punktów. Jeżeli nie życzysz sobie takiej formy informacji o wynikach
napisz dużymi, drukowanymi literami w prawym górnym rogu tej strony słowo nie, wówczas swój wynik będziesz
mogła/mógł poznać bezpośrednio u prowadzącego, po okazaniu legitymacji studenckiej.

Każde z zadań warte jest 1 punkty, w obrębie zadania za każdy z n podpunktów można zdobyć maksymalnie
1
n punktu, za zadanie (podpunkt) rozwiązany niecałkowicie bądź częściowo niepoprawnie można zdobyć część
maksymalnej liczby punktów. Maksymalnie można zdobyć 5 punktów, ale możesz wykreślić jedno z zadań, wtedy
maksymalnie będziesz mógł zdobyć 4 punkty i będzie to traktowane jako 100% punktów dla Ciebie. Uwaga:
zadanie po prostu nierozwiązane nie będzie traktowane jako wykreślone!

Pytanie 1.
W gospodzie Pod Zielonym Smokiem oferują sześć różnych dań obiadowych. Pięciu klientów wchodzi jeden po
drugim do gospody i niezależnie od siebie zamawia posiłek. Niech zdarzenie A odpowiada sytuacji, w której
wszyscy zamówią pierwsze danie z menu.
1. Przedstaw przestrzeń zdarzeń elementarnych.
2. Czy w tej przestrzeni wszystkie zdarzenia elementarne są jednakowo prawdopodobne?
3. Jaki jest rozmiar przestrzeni zdarzeń elementarnych?
4. Zdefiniuj zdarzenie A jako zbiór zdarzeń elementarnych.
5. Oblicz prawdpodobieństwo P (A), dbając o to by jasno przedstawić tok rozumowania.

Pytanie 2.
Dana jest następująca gra: gracz rzuca uczciwą kostką sześciościenną tak długo, dopóki nie wyrzuci piątki bądź
szóstki, ale więcej niż trzy razy. Jeżeli uda mu się wyrzucić założoną liczbę oczek w k-tym rzucie, wygrywa 5− k
zł, w przeciwnym razie nie wygrywa nic. Niech zmienna losowa X odpowiada wysokości wygranej. Podaj, dbając
by przedstawić tok rozumowania:
1. funkcję prawdopodobieństwa zmiennej losowej X;
2. dystrybuatnę zmiennej losowej X;
3. prawdopodobieństwo, że gracz wygra nie mniej niż 3, a nie więcej niż 4 zł;
4. średnią wartość wygranej;
5. odchylenie standardowe zmiennej losowej X.
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Pytanie 3.
Zakładając, że wysokość losowo wybranego psa rasy Husky pochodzi z rozkładu normalnego o średniej 53,5 cm i
odchyleniu standardowym 1,5 cm (inaczej: N(53,5; 1,5)), oblicz jakie jest prawdodpodobieństwo, że taki pies ma
wysokość powyżej 56 cm.

Poniższa tabela zawiera niektóre wartości dystrybuanty dla rozkładu normalnego N(0; 1).
x 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1
Φ(x) 0,50 0,54 0,58 0,62 0,66 0,69 0,73 0,76 0,79 0,82 0,84 0,86
x 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,2 2,6 3,0
Φ(x) 0,88 0,90 0,92 0,93 0,95 0,96 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 1,00

Pytanie 4.
Produkcja piwa składa się m.in. z zaszczepienia brzeczki piwnej odpowiednią liczbą komórek drożdżowych. Jednym
z typowych źródeł drożdży jest zebranie ich z dna pojemnika, w którym odbywała się poprzednia fermentacja
(zebranie tzw. gęstwy drożdżowej). Zdarza się, że trzeba zebrać gęstwę pewien czas przed przygotowaniem
następnej partii brzeczki piwnej. Niestety, drożdże w trakcie przechowywania obumierają.

W laboratorium pewnego browaru przeprowadzono 50 eksperymentów, badających procent przeżywalności
drożdży w zależności od czasu ich przechowywania. W poniższej tabeli w kolumnach podano wartości zmiennej
losowej X, odpowiadającej liczbie dni, przez które gęstwa drożdżowa była przechowywana, natomiast w wierszach
podane są wartości zmiennej losowej Y , przedstawiającej procent żywych komórek drożdżowych w gęstwie. W
komórkach podane są liczby eksperymentów, w których uzyskano daną parę warości (X,Y ).

Y
X

3 7 14 21
∑

95 8 1 0 0 9
85 1 8 1 0 10
70 1 3 8 4 16
40 2 3 4 6 15∑

12 15 13 10 50

1. Podaj (w formie tabeli dwudzielczej) rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej dwuwymiarowej (X,Y )
wraz z rozkładami brzegowymi.

2. Oblicz wartości średnie i wariancje zmiennych losowych jednowymiarowych X oraz Y .
3. Oblicz współczynnik korelacji zmiennej losowej (X,Y ). Uzasadnij za pomocą obliczonego współczynnika, czy

można spodziewać się zachodzenia związku liniowego między zmiennymi X oraz Y ?
4. Wykorzystaj regresję liniową do wyjaśnienia zmiennej losowej Y w kategoriach zmiennej losowej X, tzn.

oblicz współczynniki równania Y = aX + b.
5. Jakiej przeżywalności drożdży należy się spodziewać po 11 dniach przechowywania gęstwy, a jakiej po 180?

Wykorzystaj model obliczony w poprzednim punkcie i przedyskutuj sensowność otrzymanych wyników.

Pytanie 5.
Doświadczenie polega na dwukrotnym rzucie kostką sześciościenną. Niech zmienna X odpowiada liczbie rzutów,
w których wyrzucono nieparzystą liczbę oczek, natomiast zmienna Y liczbie rzutów, w których wyrzucono co
najwyżej dwa oczka.
1. Podaj brzegowe rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych X oraz Y .
2. Podaj łączny rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej dwuwymiarowej (X,Y ).
3. Zbadaj, czy zmienne losowe X oraz Y są niezależne.
4. Wiadomo, że dwukrotnie wyrzucono parzystą liczbę oczek. Jakie jest prawdopodobieństwo, że były to dwie

dwójki? Odpowiedź przedstaw wykorzystując rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej (X,Y ).
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