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ZADANIA ZE STATYSTYKI
CZȨŚĊ 3
PODSTAWOWE TEORETYCZNE ROZKLADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA.
1. Prawdopodobieństwo pojawienia siȩ co najmniej jednego sukcesu w 4 niezależnych jednakowych
doświadczeniach jest równe 0.59. Jakie jest prawdopodobieństwo pojawienia siȩ sukcesu w jednym
doświadczeniu?
2. Prawdopodobieństwo, że w 10 niezależnych jednakowych testach nowego modelu samochodu przynajmniej raz samochód ulegnie awarii wynosi 0.95. Jakie jest prawdopodobieństwo wysta̧pienia
awarii przy pojedynczym teście?
3. Prawdopodobieństwo sukcesu w pewnym doświadczeniu wynosi 0.02. Niezależne doświadczenia
przeprowadzamy do momentu wysta̧pienia sukcesu. Jakie jest prawdopodobieństwo, że trzeba
bȩdzie przeprowadziċ 4 doświadczenia.
4. Pewien komputer sklada siȩ z 1000 elementów. Prawdopodobieństwo zepsucia siȩ jednego elementu w cia̧gu roku pracy jest równe 0.001 i nie zależy od stanu reszty komputera ani warunków
zewnȩtrznych. Jakie jest prawdopodobieństwo zepsucia siȩ w cia̧gu roku pracy dwóch elementów?
Jakie jest prawdopodobieństwo zepsucia siȩ nie mniej niż dwóch elementów?
5. Przy masowych prześwietleniach maloobrazkowych prawdopodobieństwo trafienia na czlowieka
chorego na gruźlicȩ wynosi 0.01. Niech X oznacz liczbȩ chorych na grużlicȩ wśród 200 losowo
wybranych osób. Obliczyċ: a) P (X < 3); b) P (X > 5); c) P (1 ≤ X ≤ 4).
6. Prawdopodobieństwo wyprodukowania wadliwego procesora komputerowego wynosi 0.02. Procesory uklada siȩ w pudelku po 100 sztuk. Oblicz prawdopodobieństwo, że a) w pudelku nie bȩdzie
ani jednego wadliwego procesora, b) ilośċ wadliwych procesorów w pudelku nie przekroczy 2, c) ile
należy wlożyċ procesorów do pudelka by z prawdopodobieństwem nie mniejszym niż 0.99 pudelko
zawieralo co najmniej 1 procesor wadliwy.
7. Ile średnio powinno przypadaċ rodzynków na buleczkȩ, aby z prawdopodobieństwem nie mniejszym
niż 0.99 móc twierdziċ, że w buleczce znajduje siȩ co najmniej jeden rodzynek ?
8. Zmienna losowa X ma rozklad N (0, 1).
Obliczyć (przy użyciu tablic statystycznych)
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a) P (X > 1.1), b) P (|X| > 5 ), c) P (−0.78 < X < 5).
9. Zmienna losowa X ma rozklad N (2, 8). Obliczyć a) P (X > 4), b) P (|X| < 2).
10. Zmiennna losowa X ma rozklad N(2,3). Wyznaczyċ x, dla którego:
a) P (X < x) = 0.6, b) P (X < x) = 0.4, c) P (X > x) = 0.1, d) P (|X + 2| >) = 0.1, e)
P (|X + 2| < x) = 0.98.
11. Wzrost X w pewnej populacji chlopców ma rozklad N (160, 10). Jaki jest wzrost określonego
chlopca jeśli wiadomo, że co czwarty chlopiec z tej populacji jest od niego wyższy?
12. Dochód w zlotych pewnej grupy pracowników ma rozklad normalny N (1000, 200). Obliczyċ prawdopodobieństwo, że wśród dwóch wylosowanych pracowników z tej grupy nie bȩdzie ani jednego
o dochodzie powyżej 1200 zlotych.
13. Wzrost ludzi w pewnej populacji ma rozklad N (170, 10). Wyznaczyċ procent osób w tej populacji:
a) maja̧cych wzrost poniżej 165 cm,
b) maja̧cych wzrost powyżej 170 cm,
c) maja̧cych wzrost powyżej 180 cm.
14. Prawdopodobieństwo wygrania nagrody na loterii wynosi 0.003. Korzystaja̧c z przybliżenia rozkladem
Poissona wyznaczyċ prawdopodobieństwo, że wśród 500 osób graja̧cych na tej loterii:
a) żadna nie wygra, b) wygraja̧ 2 osoby, c) wygra co najwyżej 5 osób, d) wygra 0.6% osób, e)
wygra od 0.2% do 0.4% osób.
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15. Bla̧d pomiaru odleglości pewnym przyrza̧dem ma rozklad N (0, 2). Dokonano stu niezależnych
pomiarów tej samej odleglości. Obliczyċ prawdopodobieństwo, że żaden z wyników pomiarów nie
byl obarczony blȩdem co do modulu wiȩkszym od 5.
16. Bla̧d przyrza̧du pomiarowego ma rozklad równomierny w przedziale (−a, a), a > 0. Jakie jest
prawdopodobieństwo, że wśród piȩciu niezależnych pomiarów wyniki dwóch bȩda̧ obarczone blȩdem
co do modulu wiȩkszym od a4 .
17. Losujemy niezależnie piȩċ liczb z rozkladu N (1, 4). Obliczyċ prawdopodobieństwo tego, że wszystkie z wylosowanych liczb bȩda̧ wiȩksze od zera.
18. Reklama cukierków TIK-TAK zapewnia, że maja̧ tylko 2 kalorie. Jak duże powinno byċ odchylenie
standardowe rozkladu kaloryczności tych cukierków, aby szansa trafienia na cukierek zawieraja̧cy
co najmniej 3 kalorie byla mniejsza niż 0.01? Przyjmujemy, że kalorycznośċ tych cukierków ma
rozklad N (2, σ).
19. W pudelku znajduje siȩ 400 żarówek. a) Jakie jest prawdopodobieństwo, .ze wśród nich jest 5
żarówek wadliwych jeśli wadliwośċ produkcji takich żarówek wynosi 0.5%? b) Jaka jest najbardziej
prawdopodobna liczba wadliwych żarówek w tym pudelku?
ODPOWIEDZI:
1
1) 1 − (0.41) 4 ; 2) 1 − (0.05)0.1 ; 3) (0.98)3 · (0.02); 4)a) 0.184; b) 0.264; 5)a) 0.6767; b) ≈ 0.02; c)
0.848; 6) a) 0.1353, b) 0.6767, c) n ≥ 235; 7) co najmniej 5; 8) a) 0.136, b) 0.69, c) 0.7823; 9) a) 0.4013,
b) 0.1915; 10) a) −1.24, b) −2.76, c) 1.84, d) 4.9, e) 6.99; 11) 166.7; 12) ≈ 0.025; 13) a) 31%, b) 50%,
; 17) ≈ 0.6; 18) σ < 0.429; 19)
c) 16%; 14) a) 0.22, b) 0.25, c) 0.99, d) 0.13, e) 0.59; 15) ≈ e−1.24 ; 16) 90
45
a) 0.036; b) 1 lub 2.

