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PRVI KOLOKVIJ IZ UVODA U VJEROJATNOST I STATISTIKU - A grupa

Zadatak 1. [5 bodova]

a) Objasnite statistički pristup definiranju vjerojatnosti. Napišite aksiomatsku definiciju vjero-
jatnosti.

b) Neka je (Ω,F , P ) vjerojatnosni prostor. Precizno formulirajte svojstvo σ-subaditivnosti vjero-
jatnosti.

c) Neka je (Ω,F , P ) vjerojatnosni prostor gdje je Ω proizvoljan interval realnih brojeva, a F σ-
algebra na Ω generirana svim otvorenim podintervalima skupa Ω. Kako u tom slučaju zadajemo
vjerojatnost P : F → [0, 1]?

d) Neka je (Ω,F , P ) vjerojatnosni prostor. Definirajte pojam nezavisne familije događaja iz F .

e) Definirajte potpun sustav događaja te iskažite teorem koji govori o Bayesovoj formuli.

Zadatak 2. [3 boda]
U natjecanju u streličarstvu lukom i strijelom Robin Hood gađa jednostavnu metu (jedine moguće
realizacije gađanja su ili pogodak ili promašaj) sve dok ju ili ne pogodi dva puta ili ne promaši tri
puta (pogoci i promašaji se ne moraju realizirati za redom). Odredite pripadni prostor elementarnih
događaja Ω te sljedeće događaje:

• A - druga odapeta strelica je promašila metu,

• B - prva i treća odapeta strelica su pogodile metu.

Jesu li događaji A i B disjunktni?

Zadatak 3. [4 boda]
Neka je (Ω,F , P ) vjerojatnosni prostor, te neka su A,B ∈ F . Pokažite da je

P (A ∪B) = P (A) + P (B)− P (A ∩B).

Zadatak 4. [4 boda]
Standardni špil od 52 karte sastoji se od 26 crvenih karata (13 hercova i 13 karo karata) i 26 crnih
karata (13 pikova i 13 trefova). Na slučajan način iz špila biramo 11 karata. Odredite skup elemen-
tarnih događaja Ω i izračunajte vjerojatnosti sljedećih događaja:

a) A - izvučena je barem jedna crvena karta,

b) B - izvučeno je točno pet crnih karata ili točno sedam hercova.

Zadatak 5. [4 boda]
Neka su x i y dva slučajno odabrana broja iz segmenta [0, 1]. Odredite vjerojatnost da za njih vrijedi
xy ≥ 2/9 i x+ y < 1.

Zadatak 6. [5 bodova]
Četiri strijelca nezavisno jedan od drugog gađaju jednostavnu metu pričvršćenu za stablo. Svaki od
njih metu pogađa s vjerojatnošću 0.5. Ako metu pogodi samo jedan strijelac ona otpada sa stabla s
vjerojatnošću 0.2, ako ju pogode točno dva strijelca ona otpada sa stabla s vjerojatnošću 0.4, ako ju
pogode točno tri strijelca ona otpada sa stabla s vjerojatnošću 0.6, a ako ju pogode sva četiri strijelca
ona otpada sa stabla s vjerojatnošću 0.8. Odredite vjerojatnost da će meta otpasti sa stabla.
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PRVI KOLOKVIJ IZ UVODA U VJEROJATNOST I STATISTIKU - B grupa

Zadatak 1. [5 bodova]

a) Objasnite klasičan pristup definiranju vjerojatnosti. Napišite aksiomatsku definiciju vjerojat-
nosti.

b) Neka je (Ω,F , P ) vjerojatnosni prostor. Precizno formulirajte svojstvo neprekidnosti vjerojat-
nosti u odnosu na rastuću familiju događaja.

c) Neka je (Ω,F , P ) diskretan vjerojatnosni prostor. Kako u tom slučaju zadajemo vjerojatnost
P : F → [0, 1]?

d) Neka je (Ω,F , P ) vjerojatnosni prostor i neka su A,B ∈ F . Definirajte uvjetnu vjerojatnost
događaja A uz uvjet da se dogodio događaj B.

e) Definirajte potpun sustav događaja te iskažite teorem koji govori o formuli potpune vjerojat-
nosti.

Zadatak 2. [3 boda]
Vitez Okruglog stola kralja Arthura, Sir Lancelot, odlučio je strijelom gađati jabuku kroz zlatni
prsten u čast kraljice Guinevere. Sir Lancelot ima na raspolaganju samo luk i 4 strijele i može gađati
jabuku sve dok je ne pogodi 2 puta ili ne potroši sve strijele (pogodci i promašaji se ne moraju
realizirati za redom). Odredite pripadni prostor elementarnih događaja Ω te sljedeće događaje:

• A - jabuka je promašena točno dva puta,

• B - jabuka je promašena u posljednjem pokušaju.

Jesu li događaji A i B disjunktni?

Zadatak 3. [4 boda]
Neka je (Ω,F , P ) vjerojatnosni prostor, te neka su A,B ∈ F . Pokažite da je

P (A ∩B) ≥ P (A) + P (B)− 1.

Zadatak 4. [4 boda]
Standardni špil od 52 karte sastoji se od 26 crvenih karata (13 hercova i 13 karo karata) i 26 crnih
karata (13 pikova i 13 trefova). Na slučajan način iz špila biramo 8 karata. Odredite skup elemen-
tarnih događaja Ω i izračunajte vjerojatnosti sljedećih događaja:

a) A - izvučeno je barem dvije crne karte,

b) B - izvučeno je točno pet trefova ili točno četiri crvene karte.

Zadatak 5. [4 boda]
Neka su x i y dva slučajno odabrana broja iz segmenta [−2, 2]. Odredite vjerojatnost da za njih
vrijedi y ≤ x2 i x < 1

2y + 1.

Zadatak 6. [5 bodova]
U tri kutije nalaze se žute i zelene kuglice. U prvoj kutiji nalazi se 5 žutih i 3 zelene kuglice, u
drugoj kutiji nalazi se 4 žute i 4 zelene kuglice, a u trećoj 3 žute i 5 zelenih kuglica. Na slučajan
način iz svake kutije izaberemo po četiri kuglice i stavimo u četvrtu kutiju. Zatim iz četvrte kutije
na slučajan način uzmemo jednu kuglicu. Kolika je vjerojatnost da je ta kuglica zelene boje?

Slobodan Jelić i Nenad Šuvak


