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2A. zkou²ková písemka NMAI059 Pravd. a Stat. 1 � 1.6.2022

Na kaºdý papír napi²te £íslo p°íkladu a svoje p°íjmení.
Na tento papír m·ºete rovn¥º napsat vybraný pseudonym, pod kterým budou uve°ejn¥ny

va²e výsledky. (Jinak budou s va²imi iniciálami.) Zadání rovn¥º odevzdejte (bude k dispozici
na webu).

Nepi²te více p°íklad· na stejný papír!
Na vypracování máte 150 minut.

P°i práci nejsou povoleny ºádné kalkula£ky, po£ítadla, mobily, . . . (Mobil·m prosím p°e-
dem vypn¥te zvon¥ní.)

Pokud by se ve výsledku vyskytovaly výrazy, které se bez kalkula£ky ²patn¥ po£ítají,
nevy£íslujte je: 137 · 173 je stejn¥ dobrá, ne-li lep²í odpov¥¤, neº 23701, Φ−1(0.975) také
nechte nevy£ísleno.

Podrobn¥ zd·vodn¥te v²echny výpo£ty.
M·ºete vyuºívat jeden (vlastnoru£n¥ napsaný) tahák o formátu A4.

Po opravení písemky bude v²em navrºena známka 1, . . . , 5. Tuto si m·ºete p°i ústní £ásti
vylep²it o jeden stupe¬ � tj. 4 lze zlep²it na 3, ale 5 znamená neúsp¥ch u tohoto termínu
zkou²ky. Ústní £ást zkou²ky m·ºe probíhat dnes osobn¥ nebo zítra p°es Zoom. Písemky psané
p°es Zoom znamenají nutnost ústní £ásti i pro potvrzení známky z písemky.



Podrobn¥ zd·vodn¥te v²echny výpo£ty!

1. (10 bod·) x
y

1 2 3

1 1/18 2/18 3/18
2 3/18 1/18 2/18
3 2/18 3/18 1/18

V tabulce je sdruºená pravd¥podobnostní
funkce náhodných veli£in X, Y . Jiné neº vy-
zna£ené hodnoty tyto veli£iny nenabývají.

(a) Ur£ete P (X = 2 | Y = 1) a P (Y = 1 | X = 2).
(b) Rozhodn¥te, zda marginální rozd¥lení X je uniformní na {1, 2, 3}.
(c) Rozhodn¥te, zda marginální rozd¥lení Y je uniformní na {1, 2, 3}.
(d) Jsou X a Y nezávislé?
(e) Ur£ete E(X + Y ).
(f) Ur£ete E(XY ).
(g) Ur£ete cov(X, Y ).

2. (10 bod·) Házíme opakovan¥ b¥ºnou ²estist¥nnou kostkou. Pokud padne jedni£ka, mu-
síme p°estat, ale m·ºeme p°estat i d°íve. Kdyº skon£íme, dostaneme tolik korun, kolik jsme
hodili p°i posledním hodu. Jakou strategii zvolit, abychom m¥li co nejv¥t²í st°ední hodnotu
zisku? (Strategií myslíme pravidlo, p°i kterých hodech skon£íme.)

3. (10 bod·) O nam¥°ených hodnotách 6, 4, 10, 8, 10 p°edpokládáme, ºe pocházejí z ná-
hodného výb¥ru z rozd¥lení Pois(λ).

(a) Navrhn¥te bodový odhad parametru λ momentovou metodou.
(b) Navrhn¥te bodový odhad parametru λ metodou maximální v¥rohodnosti.

4. (10 bod·) (a) De�nujte pojem distribu£ní funkce náhodné veli£iny. Rozhodn¥te zda
platí pro náhodné veli£iny X, Y n¥která z následujících implikací

� X ≤ Y skoro jist¥ ⇒ ∀t ∈ R platí FX(t) ≥ FY (t)

� X ≤ Y skoro jist¥ ⇒ ∀t ∈ R platí FX(t) ≤ FY (t)

� ∀t ∈ R platí FX(t) ≥ FY (t) ⇒ X ≤ Y skoro jist¥

(b) De�nujte pojem nezávislost n¥kolika nezávislých jev·. Mohou existovat t°i jevy,
které nejsou nezávislé, ale kaºdé dva z nich nezávislé jsou?

5. (10 bod·) Vyslovte Centrální limitní v¥tu. Vysv¥tlete, k £emu se hodí.

6. (10 bod·) Vyslovte a dokaºte v¥tu o konvolu£ním vzorci pro diskrétní náhodné veli£iny.


