
RP WNE 2018/2019, VII seria zadań domowych (trzy zadania)

Imi ↪e i nazwisko ................................................... Numer indeksu ................

W zadaniach poniżej, za liczb ↪e k prosz ↪e podstawić sum ↪e cyfr w numerze indeksu,
za liczb ↪e m - sum ↪e dwóch najwi ↪ekszych cyfr w numerze indeksu, zaś za liczb ↪e n -
najmniejsz ↪a cyfr ↪e w numerze indeksu, powi ↪ekszon ↪a o 1. Przyk ladowo, dla indeksu
609999: k = 42, m = 18, n = 1.
Prosz ↪e zapisać pe lne rozwi ↪azania zadań (przekszta lcenia, podstawienia), a w odpo-
wiednich miejscach wpisać dodatkowo odpowiedzi końcowe (odpowiedź powinna być
liczb ↪a w postaci u lamka dziesi ↪etnego zaokr ↪aglonego do czterech miejsc po przecinku).

17. Przepytano 2k + 4 osoby, z których każda chorowa la na odr ↪e, o wiek w którym przeby ly t ↪e
chorob ↪e. Uzyskano odpowiedzi 11, 11, 12, 12, 13, 13, . . ., k + 10, k + 10 (każda liczba ca lkowita
pomi ↪edzy 11 a k + 10 pojawia si ↪e dwa razy) oraz a, a, a, a, gdzie a jest pewn ↪a liczb ↪a ca lkowit ↪a.
Wyznaczyć a, jeśli kwantyl empiryczny rz ↪edu m/k otrzymanej próbki jest równy m + 10.

ODPOWIEDŹ:

Rozwi ↪azanie:



18. System ch lodzenia pewnej elektrowni wykorzystuje wod ↪e z przep lywaj ↪acej nieopodal rzeki.
W celu zabezpieczenia przed niskim poziomem wody w rzece, zarz ↪ad elektrowni postanawia wybu-
dować pewn ↪a liczb ↪e ch lodni kominowych. Wiadomo, że minimalny poziom wody w rzece w roku
2030 modelowany jest za pomoc ↪a zmiennej losowej o rozk ladzie z g ↪estości ↪a

g(x) = m−2
[
x1[0,m](x) + (2m− x)1(m,2m](x)

]
.

W sytuacji, gdy poziom wody wynosi co najmniej n, elektrownia może pracować bez użycia ch lodni
kominowych. Gdy poziom wody jest pomi ↪edzy n/2 a n, system ch lodzenia wymaga użycia dwóch
ch lodni; w przypadku, gdy poziom spadnie poniżej n/2, należy uruchomić cztery ch lodnie. Niech
X oznacza liczb ↪e ch lodni kominowych potrzebnych w 2030 roku w celu zapewnienia ci ↪ag lej, nie-
zak lóconej pracy elektrowni. Wyznaczyć wartość oczekiwan ↪a oraz wariancj ↪e zmiennej X.

ODPOWIEDŹ: EX = VarX =

Rozwi ↪azanie:



19. Zmienna losowa X ma rozk lad z g ↪estości ↪a g(x) = (n + 2)m−n−2xn+11[0,m](x). Obliczyć
wariancj ↪e zmiennej kX + m.

ODPOWIEDŹ:

Rozwi ↪azanie:


