
Podstawy statystyki praktycznej

Lista 3

1. Oblicz warto±¢ oczekiwan¡ EX oraz wariancj¦ V arX zmiennej losowej X, gdzie X to:

(a) wynik pojedynczego rzutu dwoma kostkami,

(b) liczba orªów uzyskana w trzech rzutach monet¡.

2. Wzrost m¦»czyzn w pewnej populacji ma rozkªad normalny o ±redniej 177 cm i odchyleniu standardo-

wym 10 cm. Oblicz (korzystaj¡c z tablic standardowego rozkªadu normalnego):

(a) jaka cz¦±¢ populacji ma wzrost powy»ej 200 cm,

(b) jaka cz¦±¢ populacji ma wzrost mi¦dzy 160 cm a 170 cm,

(c) jaka cz¦±¢ populacji ma wzrost poni»ej 150 cm.

3. Test laboratoryjny wykrywaj¡cy pewn¡ chorob¦ ma czuªo±¢ 99.8% i swoisto±¢ 98.8%. Wykonujemy

badania przesiewowe na caªej populacji. Oblicz prawdopodobie«stwo, »e osoba z pozytywnym wynikiem

testu jest chora oraz prawdopodobie«stwo, »e osoba z negatywnym wynikiem testu jest zdrowa w

sytuacji gdy:

(a) zara»one jest 20% caªej populacji,

(b) zara»one jest 1% caªej populacji,

(c) zara»one jest 1% caªej populacji, a procedura badania przewiduje powtórzenie testu w odniesie-

niu do ka»dej osoby z pozytywnym wynikiem (przyjmujemy, »e badanie daªo wynik pozytywny

wyª¡cznie w przypadku podwójnego pozytywnego wyniku testu).

4. Oblicz prawdopodobie«stwo uzyskania w 6 rzutach kostk¡:

(a) przynajmniej jednej szóstki,

(b) takiej samej liczby wyników parzystych co nieparzystych,

(c) dokªadnie czterech jedynek.

5. Przybli»aj¡c rozkªad Bernoulliego rozkªadem normalnym, a nast¦pnie korzystaj¡c z tablic rozkªadru

normalnego oblicz prawdopodobie«stwo:

(a) uzyskania wi¦cej ni» 60 orªów w 100 rzutach monet¡,

(b) wyrzucenia nie mniej ni» 10, ale nie wi¦cej ni» 20 szóstek w 50 rzutach kostk¡.

6. W±ród produkowanych zapalniczek 0,1% jest wadliwych. Zapalniczki pakowane s¡ w opakowania zbior-

cze po 1000 sztuk. Oblicz jakie prawdopodobie«stwo, »e w opakowaniu zbiorczym znajdzie si¦ (a) 0,

(b) 1, (c) 2, (d) 3, (e) 4, (f) 5 lub wi¦cej wadliwych zapalniczek.

7. Zmienne X1, . . . , Xn s¡ niezale»nymi zmiennymi losowymi o rozkªadzie N(µ, σ). Znajd¹ rozkªad zmien-

nej losowej:

(a) X1 + · · ·+Xn

(b) 1√
n
(X1 + · · ·+Xn)

(c) n(X1 + · · ·+Xn)


