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Sprawdzian zaliczeniowy z rachunku prawdopodobieństwa, grupa 1

07.02.2013

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.
Dowódca grupy 9 policjantów dzieli ich w sposób losowy na trzy zespoły po 4, 3 i 2 osoby. Obowiązuje zasada,
że osoby zaangażowane w związek nie powinny pracować ze sobą w tej samej grupie, gdyż może utrudniać im to
pozostanie zwartymi i gotowymi do pracy. Jednakże pewna para prowadzi ukryty romans, z którego dowódca
zupełnie nie zdaje sobie sprawy. Niech zdarzenie A odpowiada sytuacji, w której te dwie osoby trafiają do tej
samej grupy.
1. Przedstaw przestrzeń zdarzeń elementarnych.
2. Czy w tej przestrzeni wszystkie zdarzenia elementarne są jednakowo prawdopodobne? Jeżeli tak, napisz

dlaczego tak uważasz, jeżeli nie to podaj kontrprzykład.
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.
Na drodze krajowej prowadzącej przez Rytro umieszczone są w równych odstępach co 750 metrów 4 skrzyżowania
z sygnalizacją świetlną. Kierowca wjeżdżający do Rytra najchętniej przejechałby je bez zatrzymywania, jednakże
nie zawsze jest to możliwe. W projekcie skrzyżowań nie przewidziano komunikacji między sygnalizatorami na
różnych skrzyżowaniach, więc twory typu zielona fala w Rytrze nie występują. Prawdopodobieństwo zatrzymania
na każdym skrzyżowaniu jest takie samo i wynosi 0,25. Niech zmienna losowa X odpowiada odległości, jaką
kierowca jest w stanie przejechać przez Rytro bez zatrzymywania. Całe Rytro ma 3,75 km długości, załóż,
że sygnalizacja świetlna jest jedynym powodem zatrzymania się w Rytrze. Podaj, dbając by przedstawić tok
rozumowania:
1. funkcję prawdopodobieństwa zmiennej losowej X;
2. dystrybuatnę zmiennej losowej X;
3. średnią wartość przejechanej odległości;
4. odchylenie standardowe zmiennej losowej X;
5. prawdopodobieństwo, że kierowca przejedzie bez zatrzymywania przynajmniej 1500 metrów.
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Pytanie 3.
Przeciętny patyczek do szaszłyka produkowany przez maszynę firmy Udław się ma długość 15 cm. Długotrwałe
pomiary wykonywane przez zespół wykwalifikowanych iguan pozwoliły odkryć, że z dobrym przybliżeniem można
przyjąć, że zmienna losowa X odpowiadająca długości patyczka ma rozkład normalny o wariancji 4. Oblicz, jakie
jest prawdopodobieństwo, że długość patyczka jest mniejsza niż 13 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.
Znudzony pracownik pewnej dziesięcioosobowej firmy przez 10 dni obserwował liczbę samochodów na parkingu
firmy, a swoje obserwacje zebrał w tabeli przedstawionej niżej. W kolumnach podano wartości zmiennej
losowej X, odpowiadającej godzinie obserwacji, natomiast w wierszach podane są wartości zmiennej losowej Y ,
przedstawiającej liczbę zaobserwowanych samochodów. W komórkach podane są liczby obserwacji, w których
uzyskano daną parę warości (X,Y ).

Y
X

8 9 10
∑

6 8 0 2 10
7 2 9 0 11
8 0 1 8 9∑

10 10 10 30

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. Ile samochodów na parkingu należy spodziewać się o godzinie 9:30, a ilu o godzinie 20? 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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