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3A. zkou²ková písemka NMAI059 Pravd. a Stat. 1 � 6.6.2022

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.

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 nejlépe zítra odpoledne.

Moºná se vám bude hodit následující tabulka kvantilových funkcí



Podrobn¥ zd·vodn¥te v²echny výpo£ty!
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1. (10 bod·) Sdruºená hustota n.v. X, Y je rovna
konstant¥ c pro ²edou oblast na obrázku a nule jinde.

(a) Ur£ete hodnotu c.
(b) Jaká je P (X < Y )?
(c) Jaké je marginální rozd¥lení veli£in X, Y ?
(d) Ur£ete E(X | Y = 1/4).
(e) Ur£ete fX|Y (x|3/4).
(f) Jsou X a Y nezávislé?

2. (10 bod·) Do sout¥ºe jasnovidc· se p°ihlásilo 100 ú£astník·. Sout¥º probíhá v kolech.
V kaºdém kole se kaºdý ú£astník snaºí uhodnout, jakou stranou dopadla hozená mince. P°ed-
pokládejme, ºe se mu to poda°í s pravd¥podobností 2/3, nezávisle na ostatních ú£astnících
a p°edchozích kolech. Pokud n¥který z jasnovidc· v i-tém kole neuhodne správn¥, tak ze hry
vypadává. Ozna£me X po£et ú£astník·, kte°i úsp¥²n¥ pro²li prvními p¥ti koly.

(a) Jaká je st°ední hodnota X?
(b) Jaká je pravd¥podobnost jevu X = 2? (Uve¤te p°esný vzorec i vhodnou aproxi-

maci.)
(c) Ozna£me Y po£et kol, kterých se bude ú£astnit jasnovidec Ji°í (v£etn¥ posledního,

pro n¥j neúsp¥²ného). Jaká je st°ední hodnota Y ? Jaká je pravd¥podobnost, ºe Y > 10?
(d) Ozna£me Z po°adí kola, kdy poprvé n¥kdo vypadne. Jaká je st°ední hodnota Z?

3. (10 bod·) Opakovaným m¥°ením hmotnosti jsme nam¥°ili hodnoty 1.0, 0.9, 1.1. Na-
m¥°ená data pocházejí z normálního rozd¥lení N(µ, σ2). Ur£ete intervalový odhad pro µ
s hladinou v¥rohodnosti α = 0.05, pokud

(a) Víme, ºe σ = 0.1.
(b) Hodnotu σ neznáme.

4. (10 bod·) (a) De�nujte pojem hustota náhodné veli£iny X.
Pro jaké c je funkce f(x) = c/x3 pro x > 0 (a f(x) = 0 jinak) hustota n¥jaké náhodné

veli£iny? Jaká je její st°ední hodnota?
(b) De�nujte pojem korelace dvou náhodných veli£in.

Jaká je korelace %(X,X) pro X ∼ U(0, 1)?
Jaká je korelace %(X,X2) pro X ∼ U(0, 1)?
Jaká je korelace %(X, Y ) pro X, Y ∼ U(0, 1) n.n.v.?

5. (10 bod·) Vyslovte v¥tu o univerzalit¥ uniformního rozd¥lení. Vysv¥tlete, k £emu se
hodí.

6. (10 bod·) Vyslovte a dokaºte v¥tu o st°ední hodnot¥ sou£inu nezávislých náhodných
veli£in.


