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4A. zkou²ková písemka NMAI059 Pravd. a Stat. 1 � 27.6.2022

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.



Podrobn¥ zd·vodn¥te v²echny výpo£ty!

1. (10 bod·) x
y −1 0 1

−1 1/8 1/8 3/16
0 1/16 1/8 1/16
1 3/16 1/16 1/16

Dvojrozm¥rný náhodný vektor (X, Y ) má
pravd¥podobnosti jednotlivých hodnot dané ta-
bulkou vpravo.

(a) Vypo£t¥te P (X · Y ≥ 0).
(b) Ur£ete marginální pravd¥podobnostní

funkce pX a pY .
(c) Pro veli£inu Z = X2 + Y 2 ur£ete pravd¥podobnostní funkci pZ a st°ední hodnotu

E(Z).
(d) Jsou náhodné veli£iny X a Y závislé £i nezávislé?

2. (10 bod·)
Lidé p°icházející do menzy si postupn¥ vybírají místa u jednoho ze t°í stol·: £erveného,

zeleného a modrého. U kaºdého stolu je deset ºidlí.
(a) Kaºdý si vybere náhodn¥ barvu stolu a pak se usadí na n¥jaké volné ºidli. Jaká je

distribuce po£tu obsazených míst u £erveného stolu poté, co do menzy p°i²lo deset lidí? Jaká
je st°ední hodnota toto po£tu?

(b) V £ásti (b) (a jenom v ní) p°edpokládejme, ºe si lidé vybírají náhodnou volnou
ºidli (ne náhodný st·l). Vy°e²te s tímto p°edpokladem ob¥ otázky z £ásti (a).

(c) (Op¥t p°edpokládáme výb¥r jako v £ásti (a), navíc zde p°edpokládáme, ºe u kaº-
dého stolu je neomezen¥ mnoho ºidlí.) Ozna£me T po°adí £lov¥ka, který si jako první sedne
k £ervenému stolu. Dále ozna£me U po°adí £lov¥ka, p°ed jehoº usazením byl je²t¥ jeden st·l
prázdný, ale po jeho usazení to uº neplatí.

Ur£ete E(T ). Ur£ete E(U).

3. (10 bod·) Metrový klacek zlomíme v náhodném bod¥ na dva kusy. Ozna£me Q podíl
délek krat²ího a del²ího kusu. (Tj. Q ≤ 1.)

(a) Spo£t¥te E(Q).
(b) Ur£ete P (Q < 1/2) a P (1/3 < Q < 1/2).
(c) Ur£ete distribu£ní funkci FQ a hustotu fQ.

4. (10 bod·) (a) De�nujte pojem podmín¥ná st°ední hodnota diskrétní náhodné veli£iny.
Nech´ X1, X2 jsou výsledky dvou hod· b¥ºnou hrací kostkou (tedy £ísla 1, . . . , 6),

ozna£me X = X1 +X2. Spo£t¥te E(X | X1 > 3).
(b) De�nujte pojem nezávislé náhodné veli£iny (spojitý p°ípad, dv¥ veli£iny). Uve¤te

ob¥ ekvivalentní formulace.
Rozhodn¥te, zda existují nezávislé X, Y takové, ºe X ∼ Exp(2) a Y ∼ Exp(2). Pokud

ano, jakých hodnot m·ºe nabývat E(X · Y )?

5. (10 bod·) Vysv¥tlete princip testování hypotéz. (Objasn¥te mimo jiné, co je to chyba 1.
a 2. druhu.)

6. (10 bod·) Vyslovte v¥tu � slabý zákon velkých £ísel. Dokaºte ji.


