
Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku 16. lipnja 2011.

PISMENI ISPIT IZ UVODA U VJEROJATNOST I STATISTIKU

Zadatak 1. [15 bodova]
U mračnoj prostoriji nalaze se četiri svjetiljke i sedam žarulja. Od četiri svjetiljke ispravne su dvije,
a od sedam žarulja ispravne su četiri. Ako na slučajan način odaberemo četiri žarulje i stavimo ih u
svjetiljke kolika je vjerojatnost da će prostoriju obasjati svjetlo?

Zadatak 2. [10 bodova + 10 bodova]
Iz šešira u kojem se nalazi n kuglica na slučajan način izvlačimo jednu kuglicu.

a) Kolika je vjerojatnost da će ta kuglica biti bijela ako su sve pretpostavke o prethodnom broju
bijelih kuglica jednako vjerojatne?

b) Ako je izvučena bijela kuglica, kolika je vjerojatnost da se sve kuglice u šeširu bijele?

Zadatak 3. [10 bodova + 10 bodova + 5 bodova]
Vrijeme trajanja u mjesecima nekog elektroničkog uređaja modelirano je slučajnom varijablom X s
funkcijom gustoće

fX(x) =

{
kxe−x2/9 , x > 0

0 , x ≤ 0
.

a) Odredite vrijednost konstante k tako da fX bude dobro definirana funkcija gustoće.

b) Odredite funkciju distribucije slučajne varijable X.

c) Što je vjerojatnije - da se uređaj pokvari tijekom prva tri mjeseca upotrebe ili da mu vrijeme
trajanja bude dulje od mjesec dana? Ako uređaj ima jamstvo u trajanju od mjesec dana, što
zaključujete o relativnoj frekvenciji uređaja koji će tijekom jamstvenog roka trebati popravak?

Zadatak 4. [20 bodova]
Broj komaraca na kvadratnom metru travnate površine tijekom lipnja u gradu Osijeku modeliran je
slučajnom varijablom K. Poznato je da je u opisanim uvjetima očekivani broj komaraca po metru
kvadratnom 50, a varijanca 64. Odredite donju i gornju granicu broja komaraca u zadanim uvjetima
ako je poznato da pripadna Čebiševljeva ocjena vjerojatnosti nije manja od 0.5.

Zadatak 5. [20 bodova]
Slučajna varijbla X zadana je funkcijom gustoće

fX(x) =

{
x2/3 , −1 < x < 2
0 , inače .

Odredite funkciju gustoće slučajne varijable Y = X2.
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