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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.
Brzeczka piwna za pomocą systemu pomp (na rysunku poniżej: czarne koła) płynie z kadzi warzelnej (punkt A)
do pojemnika fermentacyjnego (punkt B) zgodnie ze schematem pokazanym na poniższym rysunku. Niestety,
prawodpodobieństwo awarii każdej z pomp w trakcie przepompowywania brzeczki wynosi 0,1 i jest stałe,
i niezależne od sprawności pozostałych pomp. Niech zdarzenie A odpowiada przepompowaniu brzeczki z kadzi
do pojemnika, tzn. istnieniu jakiejkolwiek ścieżki pomiędzy punktami A i B bez uszkodzonej pompy.

A B

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.
Słoń Nino przechodzi przez skład porcelany zawierający 4 regały, z których każdy zawiera talerze warte 3000 zł.
Każdy z regałów może zostać przewrócony przez Nina z prawdopodobieństwem 0,2. Niech zmienna X oznacza
wartość uszkodzonych talerzy (zakładając, że przerwócenie regału powoduje uszkodzenie się wszystkich zawartych
na nim talerzy). Podaj, dbając by przedstawić tok rozumowania:
1. funkcję prawdopodobieństwa zmiennej losowej X;
2. dystrybuatnę zmiennej losowej X;
3. prawdopodobieństwo, że słoń stłucze talerzy za co najmniej 5,5 tys. zł.
4. średnią wartość straty;
5. odchylenie standardowe zmiennej losowej X.
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Pytanie 3.
Wzrost losowo wybranego krasnala można traktować w przybliżeniu jako pochodzący z rozkładu normalnego
o wartości średniej 120 cm i odchyleniu standardowym 20 cm. Krasnale, które mają poniżej 100 cm przezywane
są krasnoludkami i stają się obiektem kpin, natomiast takie, które mają powyżej 150 cm z szacunkiem nazywane
są krasnoludami i byłyby obiektem kpin, gdyby nie powszechnie wzbudzany przez nie strach. Rodzice Marchewy
Żelaznywładssona chcieliby jednak, żeby ich przyszłe dziecko (o wzroście wyrażonym zmienną losową X) nie
było ani krasnoludkiem, ani krasnoludem. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ich życzenie się spełni?
1. Wyraź poszukiwane prawdopodobieństwo w zależności od dystrybuanty zmiennej losowej X.
2. Utwórz zmienną losową Y będącą standaryzowaną postacią zmiennej losowej X.
3. Wyraź dystrybuantę zmiennej X w zależności od dystrybuanty zmiennej Y .
4. Oblicz wartość poszukiwanego prawdopodobieństwa.

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.
Lekarz krasnali Cuddy zaobserwował, że im więcej włosów w brodzie krasnala tym ma większą szansę na długie
życie w zdrowiu (o ile nie zawali się na niego wcześniej strop kopalni). Łatwo sobie jednak wyobrazić, że liczenie
włosów w brodach jego pacjentów pochłonęło mnóstwo czasu. Lekarz zaczął się jednak zastanawiać, czy nie
dałoby się szacować liczby włosów w brodzie (Y ) na podstawie wagi krasnala (X). Poniższa tabela zawiera
obserwacje zebrane przez lekarza: w kolumnach waga w kilogramach (z dokładnością do 5 kg), w wieszach
liczność brody w tysiącach (z dokładnością do 10 tys.), w komórkach liczba krasnali, którzy mieli daną gęstość
brody przy danej wadze.

Y
X

80 85 90
∑

80 0 2 8 10
90 1 9 0 10

100 8 0 2 10∑
9 11 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. Ilu wlosów w brodzie nalezy spodziewać się dla krasnala ważącego 87, a ile dla krasnala ważącego 170?

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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