
RP WNE 2008/2009, zadania na szóst¡ kartkówk¦

1. Do dzie»y z ciastem wrzucono 20 rodzynek i wypieczono 60 p¡cz-
ków. Jakie jest przybli»one prawdopodobie«stwo, »e ustalony p¡czek
nie b¦dzie zawieraª rodzynek?

2. W ksi¡»ce licz¡cej 250 stron jest 25 bª¦dów. Jakie jest przybli-
»one prawdopodobie«stwo tego, »e na stronie 112 b¦d¡ co najmniej
dwa bª¦dy?

3. Zmienne losowe X, Y s¡ niezale»ne, przy czym X ma rozkªad
Bernoulliego z parametrami n, p, a Y ma rozkªad geometryczny z pa-
rametrem q. Wyznaczy¢ P(X + 1 = Y ).

4. Zmienne losowe X, Y s¡ niezale»ne, przy czym X ma rozkªad
wykªadniczy z parametrem 1, a Y ma rozkªad jednostajny na odcinku
[0, 1]. Wyznaczy¢ g¦sto±¢ rozkªadu zmiennej X/Y .

5. Zmienna (X, Y ) ma dwuwymiarowy rozkªad normalny o ±redniej
(0, 0) i macierzy kowariancji

Q =

[
1 −1
−1 2

]
.

Wyznaczy¢ g¦sto±¢ rozkªadu zmiennej Z = e−X−Y .

6. Na loterii jest 2000 losów, w±ród których 20 wygrywa po 100
zªotych, a jeden los uprawnia do dodatkowego losowania. Cena po-
jedynczego losu to 1 zª. Jaka jest ±rednia wygrana w pojedynczym
losowaniu?

7. Zmienne X, Y s¡ niezale»ne, przy czym X ma rozkªad Berno-
ulliego z parametrami 100, 1/5, a Y ma rozkªad zadany przez P(Y =
0) = P(Y = 1) = 1/2. Wyznaczy¢ E(X|XY ).

8. Z okr¦gu o promieniu 1 wylosowano trzy punkty A, B, C. Obli-
czy¢ warto±¢ oczekiwan¡ obwodu trójk¡ta ABC.

9. Rzucamy kostk¡ a» do momentu, gdy wyrzucimy szóstk¦. Niech
X oznacza sum¦ wyrzuconych oczek (ª¡cznie z ostatnim rzutem). Ob-
liczy¢ EX.
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10. Rzucamy sprawiedliw¡ monet¡ a» do momentu, gdy wyrzucimy
dwa orªy (ª¡cznie, niekoniecznie pod rz¡d). Niech X oznacza liczb¦
reszek wyrzuconych mi¦dzy pierwszym a drugim orªem. Obliczy¢ EX.

Odpowiedzi: 1. e−1/3

2. 1 − 11
10

e−1/10

3. q(1 − pq)n.

4. g(t) = 1−(t+1)e−t

t2
1(0,∞)(t).

5. g(t) = 1√
2πt

e−(lnt)2/21(0,∞)(t).

6. 1/1999.
7. XY · 1{XY 6=0} + 10

(4/5)100·(1/2)+1/2
· 1{XY =0}.

8. 12
π
. Wskazówka: obwód to suma dªugo±ci boków, st¡d dostajemy

rozbicie na trzy prostsze zmienne. Przy liczeniu warto±ci oczekiwanej
pojedynczej zmiennej - np. dªugo±ci boku AB - wygodnie jest, przy
okre±laniu przestrzeni probabilistycznej, rozwa»y¢ k¡t ∠AOB, gdzie O
- ±rodek okr¦gu.
9. 21.
10. 1.


