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5A. zkou²ková písemka NMAI059 Pravd. a Stat. 1 � 29.6.2022

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!
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1. (10 bod·) Sdruºená hustota n.v. X, Y je
znázorn¥na na obrázku. Funkce je rovna kon-
stant¥ c pro ²edou oblast 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 = 1/2).
(e) Ur£ete fX|Y (x|3/4).
(f) Jsou X a Y nezávislé?

2. (10 bod·)
Adam a Boºena hrají následující hru: na za£átku kaºdého kola hodí ²estist¥nnou kostkou.

� P°i výsledku 1�4 pak sehrají rychlou partii ²achu. Boºena vyhraje s pravd¥podobností
0.4 a získá bod. Adam vyhraje s pravd¥podobností 0.3 (a získá bod on). S pravd¥po-
dobností 0.3 je výsledkem remíza a kaºdý získá p·l bodu.

� Pokud na kostce padne 5�6, následuje jedno kolo boxerského zápasu. V n¥m Adam
vyhraje s pravd¥podobností 0.8, Boºena s pravd¥podobností 0.2, remízu neuvaºujeme.

(a) Jaká je st°ední hodnota po£tu bod·, které Adam získá v jednom kole? A kolik je
to pro Boºenu?

(b) Jaká je st°ední hodnota po£tu bod·, které jednotliví hrá£í získají po deseti kolech?
(Body se s£ítají.)

(c) U kaºdého boxerského zápasu je pravd¥podobnost 0.1, ºe jeden z hrá£· bude vy°azen
KO a do dal²ích kol uº nenastupuje. Adam s Boºenou se dohodli, ºe budou hrát tak dlouho,
dokud jeden z nich nebude takto vy°azen. Jaká je st°ední hodnota po£tu kol, které celkem
sehrají? Kolik z toho bude (ve st°ední hodnot¥) ²achových partií?



3. (10 bod·)
P°edpokládejme, ºe doba do p°íchodu dal²ího emailu je dob°e popsána exponenciálním

rozd¥lením s parametrem λ.
(a) Vytvo°te bodový odhad st°ední doby £ekání na nový email. Pouºijte momentovou

metodu i metodu max. v¥rohodnosti.
(b) Vytvo°te pro st°ední dobu £ekání na nový email intervalový odhad se spolehlivostí

0.95.
(c) Za 24 hodin dostaneme 100 email·. Vy£íslete odhady z p°edchozích £ástí.

4. (10 bod·) (a) De�nujte pojem sdruºená distribu£ní funkce.
Nech´ F = FX,Y je sdruºená distribu£ní funkce náhodných veli£in X, Y . Nech´ F (1, 1) =

0.7, F (0, 1) = F (1, 0) = 0.3. M·ºe být F (0, 0) = 0.2? Jaká je nejmen²í/nejv¥t²í moºná
hodnota F (0, 0)?

(b) Popi²te, jak se spo£ítá empirická distribu£ní funkce.
Na£rtn¥te empirickou distribu£ní funkci pro data 5, 7, 2, 5, 1, 4, 5.

5. (10 bod·) Vysv¥tlete, jak se provádí test dobré shody.

6. (10 bod·) Vyslovte a dokaºte v¥tu o st°ední hodnot¥ sou£tu náhodných veli£in. (M·ºete
p°edpokládat, ºe jsou to veli£iny diskrétní.)


