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1. Zákazník velkého sportovního °et¥zce se ú£astní váno£ní akce pro VIP kli-
enty. Losuje se o cenné dary. Z urny se vytahují lístky s bílou, £ervenou
nebo modrou barvou, p°i£emº bílé lístky jsou nevýherní, z £ervených lístk·
nabízí kaºdý desátý lístek zákazníkovi slevu 1000 K£ (ostatní £ervené ºád-
nou slevu nenabízí), kaºdý modrý lístek slevu 500 K£. Pom¥r lístk· v urn¥
je 80 procent bílých, 5 procent £erveným a zbylé jsou modré.

(a) Kaºdý zákazník smí vylosovat 3 lístky. S jakou pravd¥podobností si
vytáhne zákazník alespo¬ jeden lístek se slevou?

(b) Zákazník si vytáhl jeden bílý, jeden modrý a jeden £ervený, dá lístky
do kapsy a dva mu (náhodn¥) vypadnou. Jaká je pravd¥podobnost,
ºe v kapse z·stal lístek se slevou?

(c) Zákazník bez £lenské karty si mohl vylosovat jen jeden lístek. Tento
zákazník m¥l ²t¥stí a u pokladny uplatnil slevu. Jaká je pravd¥po-
dobnost, ºe k tomu pouºil £ervený lístek?

2. Maminka umístí na ²t¥drove£erní st·l 10 sví£ek, které ve stejnou chvíli
zapálí. Rozd¥lení doby svícení jedné sví£ky je

f(x) = ae−bx, x > 0, b > 0. (1)

Pravd¥podobnost, ºe sví£ka ho°í déle neº hodinu, je e−2. Sví£ky zhasínají
nezávisle na sob¥.

(a) Spo£t¥te konstanty a, b (vyuºijte základní vlastnosti hustoty).

(b) Jaká je st°ední hodnota doby svícení jedné sví£ky?

(c) Jaká je pravd¥podobnost, ºe za hodinu svítí více neº polovina sví£ek?
Ur£ete rozd¥lení po£tu sví£ek, které po hodin¥ je²t¥ nezhasly. Jaký
je st°ední po£et sví£ek, které stále svítí?

3. Náhodný vektor (X, Y) má hustotu

f(x, y) = cxe−y, 0 < x < 1, y > 0. (2)

(a) Ur£ete konstantu c a marginální hustoty.

(b) Rozhodn¥te, zda jsou náhodné veli£iny X a Y nezávislé a zjist¥te
jejich kovarianci.

(c) Jaké je rozd¥lení X + Y ?

4. Uvaºujte zadání z p°íkladu 2, p°i£emº máme k dispozici dostatek sví£ek.
Pomocí CLV spo£t¥te, kolik sví£ek pot°ebujeme zapálit k tomu, abychom
s pravd¥podobností v¥t²í nebo rovnou 0.95 m¥li po hodin¥ od zapálení
sví£ek alespo¬ 10 svítících.
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