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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.
Trener drużyny 9 siatkarzy dzieli zawodników w sposób losowy na trzy zespoły po 4, 3 i 2 osoby, które następnie
trenują ze sobą. Niestety, pewnych dwóch zawodników wybitnie się nie lubi i każdy wspólny trening marnuje na
bezsensowne sprzeczki. Co gorsza, trener o niczym nie wie, nie jest więc w stanie zapobiegać takim sytuacjom.
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.
Linia technologiczna składająca samochody składa 5 sztuk w ciągu godziny. Przy okazji składania każdego
z samochodów istnieje prawdopodobieństwo 0,1, że maszyna montująca drzwi kierowcy ulegnie rozregulowaniu
i będzie rysować lakier. Co gorsza, rozregulowanie jest trwałe w tym sensie, że dopóki technik nie wyreguluje
maszyny wszystkie montowane drzwi będą rysowane. W związku z kryzysem firma postanowiła wprowadzić
oszczędności i technik regulujący maszyny dokonuje kontroli tylko raz na godzinę. Porysowanie lakieru na jednych
drzwiach to koszt 600 zł. Niech zmienna X odpowiada kwocie, która firma straciła w ciągu godziny w wyniku
porysowania lakieru przez maszynę montującą drzwi. Podaj, dbając by przedstawić tok rozumowania:
1. funkcję prawdopodobieństwa zmiennej losowej X;
2. dystrybuatnę zmiennej losowej X;
3. średnią stratę;
4. odchylenie standardowe zmiennej losowej X;
5. prawdopodobieństwo, że firma straci przynajmniej 1000 zł w ciągu godziny.
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Pytanie 3.
Ilość tuszu w przeciętnym pisaku do tablicy starcza na przeprowadzenie 3 godzin zajęć z probabilistyki. Na
podstawie skrupulatnie zbieranych danych wysnuto wniosek, że zmienna losowa X odpowiadająca ilości tuszu
w pisaku ma w przybliżeniu rozkład Gaussa o wariancji 0,25. Oblicz, jakie jest prawdopodobieństwo, że pisak
zużyje się nie wcześniej niż po przeprowadzeniu czterech godzin zajęć.

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.
Porcje kawy firmy Oczywsłup mają różną moc, wyrażoną umownie za pomocą liczb naturalnych na skali ilorazowej.
Pewien miłośnik kawy codziennie przez 30 dni o 23-ciej wypijał porcję kawy i kładł się do łóżka, w którym liczył
barany dopóki nie usnął. W poniższej tabeli w kolumnach podano wartości zmiennej losowej X odpowiadającej
mocy kawy, natomiast w wierszach wartości zmiennej losowej Y wskazujące ile tysięcy baranów kawosz musiał
policzyć, zanim udało mu się zasnąć. Wartości w komórkach podają ile razy zdarzyło się, że po wypiciu kawy o
danej mocy kawosz musiał policzyć daną liczbę tysięcy baranów.
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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 baranów będzie musiał policzyć kawosz jeżeli dostanie kawę o mocy 4, a ile jeżeli dostanie kawę o mocy

10? 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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