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(1) Przyjmuje si¦, »e w samolocie co najmniej poªowa silników musi by¢ sprawna,
»eby samolot mógª bezpiecznie lecie¢. Przypu±¢my, »e prawdopodobie«stwo, »e
jeden silnik pozostanie sprawny w trakcie lotu wynosi 0,65, i »e awarie silników s¡
niezale»ne.
(a) Jakie jest prawdopodobie«stwo, »e dwusilnikowy samolot uko«czy lot bez-

piecznie?
(b) Jakie jest prawdopodobie«stwo, »e czterosilnikowy samolot uko«czy lot bez-

piecznie?
(2) Rozwa»my nast¦puj¡ce do±wiadczenie. Mamy symetryczn¡ kostk¦ sze±cienn¡, o

trzech ±cianach czerwonych, dwóch zielonych i jednej »óªtej. Rzucamy t¡ kostk¡,
i je»eli wypadnie »óªta ±ciana, rzucamy dwoma symetrycznymi monetami, je»eli
wypadnie zielona ±ciana, to rzucamy jedn¡ symetryczn¡ monet¡, natomiast je»eli
wypadnie czerwona ±ciana, nie rzucamy »adn¡ monet¡.
(a) Wypisz wszystkie elementy przestrzeni zdarze« elementarnych tego do±wiad-

czenia.
(b) Niech A b¦dzie zdarzeniem polegaj¡cym na tym, »e nie rzucamy »adn¡ monet¡.

Oblicz P (A).
(c) Niech B b¦dzie zdarzeniem polegaj¡cym na tym, »e wypadn¡ dokªadnie 2

reszki. Oblicz P (B).
(d) Czy zdarzenia A i B s¡ niezale»ne? Dlaczego tak i dlaczego, by¢ mo»e, nie?

(3) Prosimy s¡siada, aby podlaª pod nasz¡ nieobecno±¢ nasz¡ ro±lin¦. Je»eli nie pod-
leje, to ro±lina �padnie�, z prawdopodobie«stwem 0,8. Je»eli podleje, to ro±lina
wci¡» mo»e pa±¢ (powiedzmy, »e miaªa trudn¡ mªodo±¢), ale z mniejszym prawdo-
podobie«stwem, równym 0,15. Mamy 90% pewno±¢, »e s¡siad nie zapomni podla¢
naszej ro±liny.
(a) Jakie jest prawdopodobie«stwo, »e ro±lina prze»yje t¡ sytuacj¦?
(b) Je»eli ro±lina jednak �padªa�, to jakie jest prawdopodobie«stwo, »e s¡siad za-

pomniaª jej podla¢?
(4) Wieloletnie dane wskazuj¡, »e ª¡czny roczny opad deszczu w miejscowo±ci Ithaca

jest normaln¡ zmienn¡ losow¡ ze ±redni¡ 12 cali i odchyleniem standardowym
3 cali. Przyjmijmy, »e ª¡czne roczne opady w kolejnych latach s¡ zmiennymi
niezale»nymi.
(a) Jakie jest prawdopodobie«stwo, w przyszªym roku ª¡czny opad wyniesie po-

mi¦dzy 9 i 18 cali?
(b) Jaki musiaªby by¢ przyszªoroczny ª¡czny opad, »eby prawdopodobie«stwo co

najmniej takiego opadu wyniosªo 0,8?
(c) Jaka jest ±rednia i jakie jest odchylenie standardowe ª¡cznego opadu w dwóch

kolejnych latach?
(5) Wyobra¹my sobie, »e pewna osoba w sposób niezale»ny rzuciªa dwoma niesyme-

trycznymi monetami. Pierwsza moneta miaªa prawdopodobie«stwo orªa równe
0,6, a druga prawdopodobie«stwo orªa 0,3.
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(a) Jaka jest warto±¢ oczekiwana ª¡cznej ilo±ci orªów w tych dwóch rzutach?
(b) Jaka jest wariancja ª¡cznej ilo±ci orªów w tych dwóch rzutach?
(c) Jakie jest prawdopodobie«stwo uzyskania dokªadnie 1 orªa w tych dwóch rzu-

tach?
(6) Spo±ród wszystkich motocykli zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych 14%

stanowi¡ motocykle Harley-Davidson. Chcemy przeprowadzi¢ ankiet¦ w±ród 500
wªa±cicieli motocykli, wybranych w prostej próbie losowej.
(a) Jaki jest przybli»ony rozkªad proporcji wªa±cicieli Harleyów w próbie? Wypisz

±redni¡ i odchylenie standardowe jawnie.
(b) Czy jest prawdopodobne, »eby próba zawieraªa co najmniej 15% wªa±cicieli

Harleyów? W odpowiedzi u»yj Centralnego Twierdzenia Granicznego.
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