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PSA 00/01 Cv — Michal Friesl Ke cvičení 1©
1. Kolika způsoby může být mezi osm finalistů rozdělena zlatá, stří-
brná a bronzová medaile? [336]

2. Sestavujeme vlajku ze 3 vodorovných pruhů. K dispozici jsou bílý,
červený, modrý, zelený a žlutý pruh látky. Kolik vlajek lze sestavit,
kolik jich má modrý pruh, kolik nemá červený pruh uprostřed?

[60,36,48]

3. Ve výboru je 6 mužů a 4 ženy. Kolik je způsobů, jak zvolit před-
sedu, místopředsedu, jednatele a hospodáře? Co když předseda a
místopředseda mají být opačného pohlaví? [5040,2688]

4. 8 přátel si v restauraci sedá ke „svémuÿ stolu o 8 místech. Ko-
lika způsoby se mohou posadit? Co když je stůl kulatý a za jedno
rozesazení považujeme ta, kdy má každý stejného levého i pravého
souseda? [8!, 7!]

5. V pětimístné lavici sedí 5 studentů. Kolika způsoby si mohou
sednout? Co když žák „Aÿ chce sedět na kraji? Co když „Aÿ a „Bÿ
chtějí sedět vedle sebe? [120, 48, 48]

6. Kolika způsoby může nastoupit m chlapců a n dívek do zástupu
tak, aby a) nejdříve stály dívky a pak chlapci, b) mezi žádnými
dvěma chlapci nestála dívka? [n!m!, (n+ 1)!m!]

7. Test se skládá ze 2 dějepisných, 2 zeměpisných a 1 literární otázky.
Připraveno je 30 dějepisných, 25 zeměpisných a 20 literárních otázek.
Kolik variant testu lze vytvořit? [2 610 000]

8. Na večírku je n lidí. Přiťukne-li si skleničkou každý s každým,
kolik ťuknutí by mohlo být slyšet? [n(n− 1)/2]

9. Kolik SPZ existuje, jsou-li tvořeny 3 písmeny a 4 čísly (písmen
je 28)? [219 520 000]

10. Kolik je značek Morseovy abecedy (1–4 místné posloupnosti te-
ček a čárek)? [30]
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11. Musí mít aspoň dva obyvatelé městečka o 1500 obyvatelích stejné
iniciály (jméno a příjmení začínají jedním ze 32 písmen)?

[Ano, jen 1024 iniciál]

12. Kolik různých „slovÿ lze vytvořit přeházením písmen ve slově
„kombinatorikaÿ? [13!/(2!2!2!2!)]

13. Kolika způsoby lze umístit všechny bíle šachové figurky a) do
dvou pevně zvolených řad šachovnice, b) do libovolných dvou?

[16!/(8!2!2!2!),
(
8
2

)
·a) ]

14. Kolika způsoby lze z nabídky 4 druhů rybiček zakoupit 6 ryb,
kupujeme-li je od každého druhu po párech? [20]

15. Kolik je kvádrů s velikostmi hran rovnými přirozeným číslům
5 10? Kolik z nich jsou krychle? [

(
12
3

)
, 10]

16. Kolik je trojúhelníků s velikostmi stran z množiny {n + 1, n +
2, . . . , 2n}? Kolik jich je rovnoramenných a kolik rovnostranných?

[
(

n+2
3

)
, n2, n]

17. Kolika způsoby si mohou 3 osoby rozdělit 8 jablek? [45]



P
SA

00
/0

1

PSA 00/01 Cv — Michal Friesl Ke cvičení 2©
1. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu kostkou padne sudé číslo?

[0,5]

2. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu 2 kostkami bude součet 8?
[5/36]

3. Máme 16 lahví minerálek: 10 Šaratic a 6 Mlýnských pramenů.
Náhodně vybereme 3 lahve. Jaká je pravděpodobnost, že jsme vy-
brali 2 Šaratice a 1 Mlýnský pramen? [0,482]

4. V semifinále, do něhož postoupila družstva a, b, c, d, budou sou-
peři určeni losem. Jaká je pravděpodobnost, že se utkají a s b a c s
d? [ 13 ]

5. Dva lidé si dali schůzku mezi 17 a 18 hod. Jaká je pravděpo-
dobnost setkání, přicházejí-li nezávisle a náhodně během domluvené
doby a čekají-li na druhého 15 minut? [0,4375]

6. Na úsečce délky ` náhodně zvolíme 2 body. Jaká je pravděpodob-
nost, že ze vzniklých 3 částí lze sestavit trojúhelník? [1/4]

7. Jaká je pravděpodobnost, že z n lidí někteří dva slaví narozeniny
ve stejný den (n < 365)? []

8. Pomocí pravděpodobností jednotlivých jevů a jejich průniků vy-
jádřete P(A ∪B ∪ C). []

9. Z 10 studentů je losována tříčlenná komise. Jaká je pravděpodob-
nost, že A nebo B budou mezi vylosovanými? [0,533]

10. V ruletě může padnout 1, . . . , 36, nebo 0. Hráč vsadil na lichá
čísla, na první tucet, a na „poslední číslici 2ÿ. S jakou pravděpodob-
ností vyhraje aspoň jednu z těchto 3 sázek? [0,702 702]

11. Jaká je pravděpodobnost, že ve sportce vyhrajeme 5. pořadí
(uhodneme 3 čísla z 6 losovaných)? [0,018]

http://home.zcu.cz/~friesl
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12. Studenti u zkoušky losují 3 z 20 otázek. Jaká je pravděpodob-
nost, že dva studenti a) si vytáhnou tytéž 3 otázky, b) nedostanou
ani jednu stejnou? [0,0009, 0,569]

13. V osudí je 200 losů, z nichž 10 vyhrává. Jaká je pravděpodob-
nost, že získáme aspoň jednu výhru, koupíme-li a) 10, b) 20 losů?

[0,409, 0,660]

14. n žen a n mužů si náhodně sedá ke kulatému stolu o 2n místech.
Jaká je pravděpodobnost, že se muži a ženy pravidelně střídají?

[2(n!)2/(2n)!]

15. Předpokládejme ještě, že jeden z mužů má mezi ženami k přítel-
kyň. Jaká je pravděpodobnost, že vpravo i vlevo od něj budou sedět
jeho přítelkyně (když muži se stále budou střídat se ženami a když
se střídat nemusí)? []

16. Pravděpodobnost, že dvojčata budou chlapci (dívky) je 0,34
(0,30). Jaká je pravděpodobnost narození chlapce (dvojčata nejsou
nezávislým opakováním narození dítěte!)? [0,52]

17. Každý z n střelců si náhodně vybere jeden z m = n cílů. Jaká

je pravděpodobnost, že budou střílet na různé cíle? [ m!
mn(m−n)! ]

18. Házíme mincí a sledujeme, jestli padne dvakrát po sobě stejná
strana. Jaká je pravděpodobnost, že se tak stalo už během 4 hodů?

[7/8]

19. Z 28 kostek domina (na každé kostce jsou dvě políčka s počtem
teček v rozmezí 0, . . . , 6) náhodně dvě vytáhneme. S jakou pravdě-
podobností půjdou k sobě přiložit? [0,388]

20. Postupně vyndaváme koule z urny se 3 bílými, 5 černými a 4 čer-
venými koulemi. Jaká je pravděpodobnost, že červenou vytáhneme
dříve než bílou? [4/7]
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21. Nechť je n lidí. V čase 1 jeden z nich náhodně vybranému člo-
věku předá zprávu. Vždy v dalším čase ten, kdo zprávu dostal ji
předá někomu jinému, náhodně vybranému. Jaká je pravděpodob-
nost, že někdy v čase 1, . . . , r se zpráva dostane k někomu, kdo už
ji zná? Jaká je pravděpodobnost, že někdy v čase 1, . . . , r se zpráva
dostane k tomu, kdo ji původně vypustil? []

22. (Banachova úloha) Kuřák má v obou kapsách košile krabičku s n
sirkami. Krabičku, ze které si vezme sirku si vybírá náhodně. Jaká
je pravděpodobnost, že v okamžiku, kdy poprvé narazí na prázdnou
krabičku, je v té druhé právě k sirek? []

23. Čísla 1, . . . , n promícháme. Jaká je pravděpodobnost, že aspoň
jedno číslo bude na svém místě? Najděte její limitu při n →∞.

[−
∑n

k=1
(−1)k

k! , 1− e
−1]

24. V osudí je a černých a b bílých koulí. Jaká je pravděpodobnost,
že bílou kouli vytáhneme poprvé až v k-tém tahu, k = 1, . . . , a + 1
(vytažené koule nevracíme)? []

25. Na základě předchozího příkladu spočtěte, jaká je pravděpodob-
nost, že při zkoušení klíčů ze svazku o n klíčích přijde na řadu ten,
který se do zámku hodí, jako k-tý. [1/n]
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PSA 00/01 Cv — Michal Friesl Ke cvičení 3©
1. P(A) = 0, 3, P(B) = 0, 5, P(A ∩ B) = 0, 2. Jsou jevy A a B
nezávislé? Jsou neslučitelné? [Ne,ne]

2. Ω = {1, 2, . . . , 12}. Jsou jevyA = {4, 5, 6, 7, 8, 12},B = {1, 5, 6, 9, 10, 11},
C = {1, 2, 3, 5} nezávislé? [Ne]

3. Na vysoké škole propadá v 1. ročníku 15% studentů z matema-
tiky, 10% z fyziky a 5% z obou předmětů. Jsou propadání z mate-
matiky a z fyziky nezávislé? [závislé]

4. V účtech je chyba. Jaká je pravděpodobnost, že aspoň jeden z
nezávislých kontrolorů, nacházejících chybu s pravděpodobností 0,90
a 0,95, ji najde? [0,995]

5. S jakou pravděpodobností fungují zařízení sestavená z nezávisle se
chovajících součástek typu A (které pracují s pravděpodobností 0,9)
a B (které pracují s pravděpodobností 0,8), jestliže jsou součástky
zapojené a) AsB, b) (AsB)p(AsB), tj. zálohování celého zařízení, c)
(ApA)s(BpB), tj. zálohování jednotlivých součástek, d) přidáme-li
v b) můstek (spojující body mezi A a B na jednotlivých větvích)
se součástkou C fungující s pravděpodobností p, e) může-li proud
procházet C jen jedním směrem?

[0,72, 0,922, 0,950, 0, 922 + 0, 029p, 0, 922 + 0, 014p]

6. Mohou být neslučitelné (disjunktní) jevy A a B nezávislé? [Ano]

7. Hodíme dvakrát mincí, na níž padá rub (líc) s pravděpodobností
1
2 + ε ( 12 − ε), ε < 1

2 . Jaká je pravděpodobnost, že oba hody dají týž

výsledek? [ 12 + 2ε
2]

8. Jaká je pravděpodobnost, že rodina se 4 dětmi má aspoň 3 chlapce?
[ 516 ]

9. Test obsahuje 10 otázek, každá se 4 možnými odpověďmi. Jaká
je pravděpodobnost, že student odpoví správně aspoň na 5 otázek,
jestliže odpovědi volí zcela náhodně? [0,078]

http://home.zcu.cz/~friesl
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10. Pravděpodobnost zásahu terče při jednom výstřelu je 0,3. Ko-
likrát je třeba střelbu opakovat, aby pravděpodobnost (aspoň jed-
noho) zásahu byla aspoň 0,9? [7]

11. Kolik hodů mincí je třeba provést, aby pravděpodobnost, že
padne aspoň jednou líc byla větší než a) 0,999, b) 0,99? [=10, 7]

12. Dvakrát hodíme kostkou. Jaká je pravděpodobnost, že součet je
větší než 10, jestliže aspoň na jedné kostce padne šestka? [3/11]

13. V populaci je 5% diabetiků; 2% populace jsou diabetici kuřáci.
Jaká je pravděpodobnost, že náhodně zvolený diabetik je kuřák?

[0,4]

14. V první zásuvce jsou 2 zlaté mince, ve druhé 1 zlatá a 1 stříbrná,
ve třetí 2 stříbrné. Zvolíme náhodně zásuvku a vytáhneme minci.
Jaká je pravděpodobnost, že v zásuvce zbude zlatá mince, jestliže
jsme vytáhli stříbrnou? [ 13 ]

15. Předpokládejme, že při volbách na n míst má každý z N kan-
didátů stejnou šanci být zvolen. Vj nechť označuje, že kandidát „jÿ
byl zvolen. Jsou jevy V1, V2, . . . VN nezávislé? Jaká je P[Vk |Vj ]?

[závislé, (n− 1)/(N − 1)]

16. Za předpokladu P(
⋂n−1

i=1 Ai) 6= 0 zjednodušte výraz P(A1) ·
P(A2 |A1)·P(A3 |A2∩A1)·· · ··P(An |An−1∩· · ·∩A1). [P(

⋂n

i=1
Ai)]

17. V první urně je 6 bílých a 2 černé koule, ve druhé jsou 4 bílé a
2 černé koule. Náhodně zvolíme urnu a vytáhneme jednu kouli. Jaká
je pravděpodobnost, že jsme vytáhli bílou? [0,708]

18. Automat A vyrobí za směnu dvakrát více výrobků než auto-
mat B. Pravděpodobnost vzniku zmetku je u automatu A 0,02, u B
0,05. Po skončení směny se výrobky ukládají do jedné bedny. Jaká
je pravděpodobnost, že výrobek náhodně vybraný z této bedny není
zmetek? [0,97]



P
SA

00
/0

1

19. V osudí je b bílých a c černých koulí. Táhneme dvakrát bez
vracení. Jaká je pravděpodobnost, že a) v prvním, b) ve druhém

tahu bude tažena bílá koule? [ b
b+c

obě]

20. Mezi 20 střelci jsou 4 výborní, 10 dobrých a 6 průměrných s
pravděpodobnostmi zásahu 0,9, 0,7 a 0,5. Jaká je pravděpodobnost,
že dva náhodně vybraní střelci oba zasáhnou cíl? [0,46]

21. Jeden ze 3 střelců s pravděpodobnostmi zásahu 0,3, 0,5, 0,8
vystřelil a zasáhl. Jaká je pravděpodobnost, že střílel druhý střelec?

[5/16]

22. Mezi 20 střelci je 5 výborných, 9 dobrých a 6 průměrných.
s pravděpodobnostmi zásahu 0,9, 0,8 a 0,7. Náhodně vybraný střelec
ze 2 ran trefil jednou. Jaká je pravděpodobnost, že šlo o výborného
(dobrého, průměrného) střelce? [0,143, 0,457, 0,4]

23. Víme-li, že pravděpodobnost odhalení AIDS při testu je 0,999,
že pravděpodobnost správného otestování zdravého jedince je 0,99
a že AIDS se vyskytuje u 0,006 lidí, jaká je pravděpodobnost, že
člověk, u kterého byl test pozitivní, AIDS skutečně má? [0,376]

24. Mezi 6 puškami jsou pouze 2 zastřílené. Pravděpodobnost zá-
sahu je u zastřílené 0,9, u nezastřílené 0,2. Náhodně vybranou puškou
se podařilo cíl zasáhnout. Jaká je pravděpodobnost, že šlo o zastří-
lenou (nezastřílenou)? [0,69, 0,3]

25. Je vyslána zprávu složená z nul a jedniček. Vlivem rušení může
dojít k chybě: pravděpodobnost přijetí 0 (resp. 1), byla-li skutečně
vyslána, je 0,97 (resp. 0,8). Ve zprávě je 45% nul. Jaká je pravděpo-
dobnost, že přijatá 1 byla skutečně vyslána? Jaká je pravděpodob-
nost špatného příjmu? [0,93, 0,1235]

26. Nevytáhne-li se letadlu podvozek, kontrolka se rozbliká s prav-
děpodobností 0,999, s pravděpodobností 0,005 však signalizuje zá-
vadu, i když vše proběhlo v pořádku. K selhání podvozku dochází
s pravděpodobností 0,003. Jaká je pravděpodobnost, že blikající kon-
trolka představuje planý poplach? [0,62]



P
SA

00
/0

1

27. Při narození dvojčat je pravděpodobnost stejného pohlaví dva-
krát větší než opačného. Je-li první dvojče chlapec, jaká je prav-
děpodobnost, že i druhé bude chlapec? (Celkově pravděpodobnost
narození chlapce je 0,51). [0,673]

28. Tři lovci, každý s pravděpodobností zásahu 0,4, současně vystře-
lili na vlka. S jakou pravděpodobností bude vlk zabit, je-li známo, že
při 1 (2, 3) zásahu zemře s pravděpodobností 0,2 (0,5, 0,8)? [0,2816]
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PSA 00/01 Cv — Michal Friesl Ke cvičení 4©
1. Při hodu mincí označme Ω = {L,R}, tudíž P(ω) = 1/2 ∀ω∈Ω.
Funkce X, Y nechť zobrazují množinu Ω do R takto:

X(L) = 1, X(R) = 0, Y (L) = 0, Y (R) = 1.

Co můžeme říct o rozděleních náhodných veličin X a Y ? Nakreslete
distribuční funkci, určete střední hodnoty a rozptyly.

[Alt(1/2),1/2,1/4]

2. Vyjádřete 3. centrální moment pomocí necentrálních momentů.
[]

3. Při hodu mincí označme Ω = {L,R}, tudíž P(ω) = 1/2 ∀ω∈Ω.
Funkce X, Y nechť zobrazují množinu Ω do R takto:

X(L) = 1, X(R) = 0, Y (L) = 0, Y (R) = 1.

Co můžeme říct o rozděleních náhodných veličin X a Y ? Nakreslete
distribuční funkci, určete střední hodnoty a rozptyly.

[Alt(1/2),1/2,1/4]

4. Vyjádřete 3. centrální moment pomocí necentrálních momentů.
[]

5. Určete střední hodnotu a rozptyl veličiny s alternativním rozdě-
lením s parametrem p. [p, p(1− p)]

6. Dva střelci (s pravděpodobnostmi zásahu p1 a p2) se střídají ve
střelbě, dokud někdo nezasáhne. Určete rozdělení počtu výstřelů.

[]

7. Pro náhodnou veličiny X je P[X = k] = pk, p1 = 1/3, p2 =
1/4, p4 = 1/6, p5 = 1/4. Spočtěte její střední hodnotu, rozptyl a
nakreslete graf distribuční funkce. [2,75, 2,687 5]

8. Lovec má 5 patron a pravděpodobnost zásahu 0,4. Střílí, dokud
netrefí (a dokud má čím). Určete rozdělení, střední hodnotu a rozptyl
počtu výstřelů. [2,3, 1,96]

http://home.zcu.cz/~friesl
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9. Hráč vsadí na jedno z čísel 1, . . . ,6. Bankéř hodí 3 kostkami.
Neobjeví-li se vsazené číslo, hráč prohrává sázku; objeví-li se, dostává
ji zpět a k tomu ještě stejnou částku za každý výskyt jeho čísla. Jaký
je střední zisk bankéře? [8%]

10. Představují P[X = k] = 1
k(k+1) , k ∈ N, rozdělení pravděpodob-

nosti? Jak je to v tom případě s EX? [ano,∞]

11. Pracovník obsluhuje n strojů stojících v řadě po a metrech.
Po skončení práce na jednom se přesune k tomu stroji, který hlásil
problém jako první. Pravděpodobnost problému u všech strojů je

stejná. Najděte průměrnou délku přesunu pracovníka. [n
2−1
3n a]

12. Z n klíčů se jen 1 hodí do zámku. Klíče postupně náhodně zkou-
šíme. Najděte střední hodnotu a rozptyl veličiny udávající, jako ko-

likátý přijde na řadu správný klíč. [n+12 ,
n2−1
12 ]

13. Určete střední hodnotu a rozptyl veličiny s Poissonovým rozdě-
lením s parametrem λ. [λ, λ]

14. Při pokusu nastává úspěch s pravděpodobností p. Náhodná ve-
ličina X nechť udává počet úspěchů po n nezávislých opakováních
takového pokusu. Určete její distribuční funkci, střední hodnotu, roz-
ptyl. Jaké má rozdělení? []

15. Pětkrát hodíme mincí. Pomocí distribuční funkce některého roz-
dělení vyjádřete pravděpodobnost, že aspoň dvakrát padl líc.

[13/16]

16. V rybníku je N kaprů. A jich vylovíme, označíme a pustíme
zpátky. Po čase vylovíme n kaprů. Náhodná veličina X nechť ozna-
čuje počet označených mezi nimi. Jaké má X rozdělení?

[HG(N, A, n)]

17. Z urny se 3 bílými a 5 černými koulemi jsou vytaženy 3 koule.
Najděte rozdělení a střední hodnotu počtu černých koulí mezi vyta-
ženými. [1,9]
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18. Průměrný telefonní hovor trvá 1,5min. Dochází-li průměrně k
600 hovorům za hodinu, jaká je pravděpodobnost, že se bude sou-
časně konat více než 30 hovorů? [0,0004]

19. Průměrný telefonní hovor trvá 1,5min. Kolik linek musí ústředna
mít, dochází-li průměrně k 240 hovorům za hodinu a pravděpodob-
nost ztráty volání nemá překročit a) 0,01, b) 0,001? [12,15]

20. Mezi 15 000 výrobky je 300 zmetků. Náhodně vybereme 100
výrobků. Jaká je pravděpodobnost, že vadné budou nejvýše 2?

[0,676 8]

21. Ve „sportceÿ taháme 6 čísel z 49. Sázíme 6 čísel. Jaká je prav-
děpodobnost, že jsme uhodli právě 4 čísla? [0,000 969]

22. Je-li 1% leváků, jaká je pravděpodobnost, že mezi 200 lidmi
budou a) právě 4, b) aspoň 4 leváci? [0,09, 0,15]

23. Dva střelci (s pravděpodobnostmi zásahu 0, 4 a 0, 5) nezávisle
každý dvakrát vystřelí. Najděte rozdělení, střední hodnotu a rozptyl
rozdílu počtů zásahů prvního a druhého střelce. [−0, 2, 0, 98]
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1. Napište distribuční funkci rozdělení daného hustotou f(x) = x/2
na (0, 1), 1/2 na (1, 2), (3− x)/2 na (2, 3). []

2. Náhodná veličina X má distribuční funkci x2/4 na (0, 2), nulovou
pro x < 0 a jednotkovou pro x > 2. Najděte její hustotu, modus,
medián, střední hodnotu a P[0, 5 < X < 1, 5]. [x2 , 2,

√
2, 43 ,

1
2 ]

3. Náhodná veličina X má hustotu f(x) = a
1+x2 na R (Cauchy).

Určete a, distribuční funkci, P[X >
√
3], střední hodnotu, modus a

medián. [ 1
π
, 12 +

arctg x
π
, 0]

4. Najděte hustotu, distribuční funkci, střední hodnotu a rozptyl
vzdálenosti náhodně zvoleného bodu koule o poloměru R od jejího

středu. [x
3, 3x2

R3
, 3R4 ,

3R2

80 ]

5. Náhodná veličina X má Ro(0, 2). Napište její hustotu a distri-
buční funkci a určete P[0 < X < 1/2]. [1/4]

6. Spočtěte střední hodnotu a rozptyl rovnoměrného rozdělení Ro(a, b).

[a+b
2 ,

(b−a)2

12 ]

7. Doba do poruchy má exponenciální rozdělení s intenzitou poruch
0,02. Najděte střední dobu do poruchy a pravděpodobnost, že po
dobu 80 hodin nedojde k poruše. [50, 0,2]

8. Nechť životnost výrobků se řídí exponenciálním rozdělením s dis-
tribuční funkcí F (x) = 1− e−x/5, x > 0. Jakou záruční dobu stanoví
výrobce, nemá-li počet reklamovaných výrobků překročit 10%?

[0,526 8]

9. Jaký je podíl střední hodnoty a mediánu u exponenciálního roz-
dělení? [1/ ln 2]

10. Vyjádřete dobu, po kterou bude s pravděpodobností 1−α praco-
vat zařízení sestávající z n nezávisle se chovajících součástek (všechny
s týmž exponenciálním rozdělením) zapojených sériově (resp. para-

lelně). [−λ
n
ln(1− α), −λ ln(1− n

√
α)]

http://home.zcu.cz/~friesl
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11. Náhodná veličina X má rozdělení N(0, 1). Vyjádřete hustotu a
distribuční funkci veličiny Y = µ+ σX. [Y ∼ N(µ, σ2)]

12. Délka výrobku v mm má N(68, 3, 0, 04). Jaká je pravděpodob-
nost, že délka náhodně odebraného výrobku bude mezi 68 a 69mm?

[0,9331]

13. Výsledky radarového měření jsou zatíženy normálně rozdělenou
náhodnou chybou s nulovou střední hodnotou, která s pravděpodob-
ností 0,95 nepřesahuje ±20m. Určete směrodatnou odchylku měření.

[10,2]

14. Pro veličinu X ∼ N(µ, σ2) známe a) P[X 5 5] = 0, 7 a P[X =
0] = 0, 8, b) P[X = 5] = 0, 7 a P[X 5 0] = 0, 8. Určete µ, σ2.

[3,082, 13,4, nelze]

15. Jaká je pravděpodobnost, že po 200 hodinách provozu budou
fungovat aspoň 3 výrobky z 5, jestliže jejich životnost v hodinách
má N(180, 400)? [0,031]

16. Najděte p-kvantil Weibullova rozdělení s distribuční funkcí F (x) =
1− e−(x/θ)β , x > 0. [θ(− ln(1− p))1/β]

17. Spočtěte P[X ∈ (EX − k
√
varX,EX + k

√
varX)], k = 1, 2, 3

pro veličinu X s rozdělením Exp(λ), Ro(a, b) a N(µ, σ2). []

18. Najděte hustotu veličiny Y = X2, jestližeX má rozdělení Ro(0, 3).
[y−1/2/6, y ∈ (0, 9)]

19. X má Ro(−1, 1). Najděte hustotu veličiny X2. [1/(2
√

x)]

20. Najděte hustotu veličiny X2, jestliže X ∼ N(0, 1). []

21. Na kružnici poloměru R se středem v počátku je náhodně zvolen
bod. Náhodnou veličinou X je jeho x-ová souřadnice. Určete hustotu
a distribuční funkci X. []

22. Náhodný vektor (X,Y ) má konstantní hustotu na [1, 2]× [2, 4] a
nulovou jinde. Najděte sdruženou a marginální hustoty a distribuční
funkce, zjistěte, zda jsou X a Y nezávislé. [nezáv. Ro(1, 2) a Ro(2, 4)]
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23. Jsou veličiny U = X + Y , V = X − Y , kde X, Y jsou výsledky
dvou nezávislých hodů kostkou, nezávislé, resp. nekorelované?

[závislé, nekorelované]

24. Pětkrát hodíme kostkou. Jaká je pravděpodobnost, že v prvních
3 hodech padla šestka 2×, jestliže ve všech pěti hodech padla 3×?
Obecněji: Jaká je P[X1 = k |X1 +X2 = n], jestliže X1 ∼ Bi(n1, p)
je nezávislá s X2 ∼ Bi(n2, p)? [3/5, HG(n1 + n2, n1, n)]

25. Měsíční výdaje (v Kč) domácností na určité zboží mají N(900, 19 600).
Jaká je pravděpodobnost, že a) výdaje jedné, b) průměrné výdaje 5
náhodně vybraných domácností překročí 1000Kč? [0,238, 0,055]

26. Chyba měření má rozdělení N(0, 16). Kolikrát je nutno měření
opakovat, aby se s pravděpodobností alespoň 0,95 aritmetický prů-
měr naměřených hodnot neodchyloval od správné hodnoty o více než
±1? [62]

27. Poloměr míčku a délka krabice (v mm) mají normální rozdělení
se středními hodnotami 29,4 a 237 a se směrodatnými odchylkami
0,2 a 0,8. Čtyři míčky je třeba uložit vedle sebe do krabice. Jaká
je pravděpodobnost, že a) se nevejdou, b) zůstane mezera větší než
3mm. [0,056, 0,144]

28. Hmotnost pomerančů v dodávce má N(170, 144) (v gramech).
Jaká je pravděpodobnost, že síťka s 8 pomeranči bude vážit více než
1,5 kg? [< 0, 001]
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1. Pomocí centrální limitní věty vyjádřete P[

∑n
i=1Xi < a], jestliže

X1, X2, . . . , Xn jsou nezávislé stejně rozdělené veličiny s rozdělením
N(1, 4), resp. Alt(1/5), Ro(0, 2), Ro(−2, 2). []

2. Zatížení letadla s 64 místy nemá překročit 6 000 kg. Jaká je prav-
děpodobnost, že při plném obsazení bude tato hodnota překročena,
má-li hmotnost cestujícího střední hodnotu 90 kg a směrodatnou od-
chylku 10 kg? [0,0015]

3. Pan „Aÿ cestuje do práce a z práce tramvají, která jezdí v inter-
valu 5min., přičemž jeho příchod na zastávku je vzhledem k odjezdu
tramvaje zcela náhodný. S jakou pravděpodobností pročeká pan „Aÿ
během 20 pracovních dní méně než 120min.? [0,985 7]

4. Pravděpodobnost, že se anketní lístek vrátí vyplněný, je 0,7. Jaká
je pravděpodobnost, že ze 160 rozeslaných se jich vrátí aspoň 100 vy-
plněných? Kolik jich je třeba rozeslat, aby se tato pravděpodobnost
zvýšila na 0,99? [0,984, 162]

5. V osudí je 16 bílých a 14 černých koulí. Jaká je pravděpodobnost,
že při 150 tazích jedné koule (s vracením) vytáhneme bílou právě
77×? [0,058]

6. Nechť P(A) = 0, 4. Jaká je pravděpodobnost, že relativní četnost
výskytu jevu A v 1 500 pokusech bude větší než 0,38? Kolik pokusů
je třeba provést, aby s pravděpodobností alespoň 0,99 se relativní
četnost výskytu A od jeho pravděpodobnosti nelišila o více než 0,01?

[0,943, 15 976]

http://home.zcu.cz/~friesl
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1. Odvoďte maximálně věrohodný odhad pro střední hodnotu nor-
málního rozdělení při známém rozptylu. [X]

2. Odvoďte intervalové odhady střední hodnoty (při rozptylu zná-
mém i neznámém) a rozptylu normálního rozdělení. []

3. Opakovanými měřeními byla zjištěna tloušťka vlákna: 210, 217,
209, 216, 216, 215, 220, 214, 213 (10−6m). Je známo, že měření mají
rozdělení N(µ, 25). Nalezněte 95% interval spolehlivosti pro µ.

[(211,1, 217,7)]

4. Deset balíčků mouky pocházejících z balícího stroje mělo hmot-
nosti v gramech: 987, 1 001, 993, 994, 993, 1 005, 1 007, 999, 995,
1 002. Sestrojte 95% interval spolehlivosti pro střední hodnotu a roz-
ptyl hmotnosti (předpokládejte normální rozdělení).

[(993,1, 1 002,1), (18,4, 129,8)]

5. U 100 náhodně vybraných výrobků činila průměrná spotřeba ma-
teriálu 150 a výběrový rozptyl spotřeby byl 16. Sestrojte 95% interval
spolehlivosti pro očekávanou spotřebu na 1 výrobek.

[(149,22, 150,78)]

6. X1, X2, . . . Xn výběr z Alt(p). Najděte maximálně věrohodný od-

had parametru p. [X]

7. Mezi 160 pracovníky (náhodně vybranými z 8 000 pracujících
v závodě) 48 cestuje do práce vlakem. Napište bodový odhad a 95%
interval spolehlivosti pro podíl a počet zaměstnanců dopravujících
se vlakem. [0, 3± 0, 071, 2400± 568]

8. X1, X2, . . . Xn výběr z Ro(0, θ) (θ > 0). Najděte maximálně vě-
rohodný odhad parametru θ, zjistěte, jestli je nestranný a spočtěte
jeho rozptyl. Navrhněte také nestranný odhad pro střední hodnotu
a porovnejte ho s X. []

http://home.zcu.cz/~friesl
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9. Při kontrole ze 100 vozidel 24 překročilo rychlost 60 km/h, prů-
měrná rychlost byla 65 km/h, směrodatná odchylka 7 km/h. Sestrojte
95% interval spolehlivosti pro průměrnou rychlost vozidel a pro po-
díl vozidel překračujících rychlost. [(63,63, 65,37), (0,156, 0,324)]

10. Odhadujeme výši úspor novomanželů. Žádáme spolehlivost 95%
a maximální chybu 200Kč. Směrodatná odchylka byla předběžně
odhadnuta na 2 500Kč. Kolika párů se musíme zeptat? [600]
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1. Je možno považovat za znalce člověka, který z 8 předložených
druhů vína pozná 5 (anebo ještě více)? (Ví, kterých 8 druhů má
poznat, ale neví v jakém pořadí mu budou předloženy.) [Ano]

2. Závod obdržel zásilku 10 000 součástek, v níž by podle smlouvy
mělo být nejvýše 1% zmetků. Náhodně byl vybrán a zkontrolován
vzorek 500 ks. Pro jaký počet zmetků v něm můžeme hypotézu, že
v celé zásilce je nejvýše 1% zmetků, zamítnout na hladině význam-
nosti a) 0,05, b) 0,01? Spočtěte pravděpodobnosti chyby 2. druhu za
předpokladu, že skutečná zmetkovitost je 2% (resp. 3%). []

3. Spotřeba téhož auta byla testována u 11 řidičů s výsledky 8,8,
8,9, 9,0, 8,7, 9,3, 9,0, 8,7, 8,8, 9,4, 8,6, 8,9 (l/100 km). Je pravdivá
výrobcem udávaná spotřeba 8,8 l/100 km? Můžeme popřít tvrzení,
že rozptyl získaných údajů je 0,1? [Není. Nepopřeme.]

4. Je padnutí 22 líců při 40 hodech mincí důkazem její nevyváže-
nosti? Od jakého rozsahu výběru je 55% líců již významný výsledek?

[Není, 385]

5. Zácvik laboranta je úspěšný, pokud dosahuje směrodatné od-
chylky menší než 0,14. Jaký závěr učiníte z měření 6,42, 6,44 6,38,
6,60, 6,50, 6,51? [Neúspěšný]

6. U 6 aut bylo zjištěno ojetí předních pneumatik (v mm).
1,8 1,0 2,2 0,9 1,5 1,6
1,5 1,1 2,0 1,1 1,4 1,4

Ojíždějí se levá a pravá pneumatika stejně? [Ano]

7. Denní přírůstky váhy selat byly při krmení směsí A 62, 54, 55,
60, 53, 58, u směsi B 52, 56, 50, 49, 51. Je mezi nimi rozdíl? [Ano]

8. 200 lidí uvedlo, jakou číslici mají nejraději:
Číslice 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Počet 35 16 15 17 17 19 11 16 30 24

Lze tvrdit, že žádné číslici není dávána přednost? [Ne, je dávána]

http://home.zcu.cz/~friesl
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9. V závodě byly vyzkoušeny dva technologické postupy. Je roz-
díl mezi nimi z hlediska počtu nekvalitních výrobků statisticky vý-
znamný, jestliže daly 950 a 485 (resp. 50 a 15) kvalitních (resp. ne-
kvalitních) výrobků? [Není]

10. Byla zjišťována souvislost mezi hladinou alkoholu v krvi (nízká,
střední, vysoká) a rychlostí reakce (dobrá, špatná) u 100 náhodně
vybraných lidí. Existuje souvislost?

[Ano]
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1. Zjistěte, zda jsou nezávislá měření provedená 2 pracovníky, jestliže
naměřili hodnoty (předpokládáme výběr z N2)

Ui 0,16 0,49 0,47 0,55 0,46 0,48 0,60 0,45 0,45
Vi 0,30 0,49 0,50 0,48 0,59 0,60 0,69 0,40 0,54

[Záv.]

2. Odvoďte metodou nejmenších čtverců vzorce pro odhady para-
metrů při lineární regresi. []

3. Metodou nejmenších čtverců odhadněte parametry při regresi
přímkou procházející počátkem. []

4. Metodou nejmenších čtverců odhadněte parametry při kvadra-
tické regresi. []

5. V surovém železe byly při 11 teplotách, 1 300, 1 320, . . . , 1 500,
naměřeny procentní obsahy křemíku 0,30, 0,29, 0,35, 0,28, 0,38, 0,42,
0,47, 0,51, 0,62, 0,68, 0,70. Odhadněte parametry předpokládané li-
neární závislosti a zjistěte, zda obsah na teplotě závisí.

[−2, 68 + 0, 00224 · T , ano]

6. Ověřte kvadratickou závislost spotřeby na rychlosti, jestliže při
rychlosti 40, 50, . . . ,100 km/h bylo naměřeno 6,1, 5,8, 6,0, 6,5, 6,8,
8,1, 10 l/100km. [Y = 11, 4− 2, 07x+ 0, 19x2]

7. Byly sledovány výdaje rodin za potraviny a nápoje (Yi) v závis-
losti na počtu členů domácnosti (xi) a čistém příjmu (zi) (v 1 000Kč).
Prozkoumejte závislosti.

[]

http://home.zcu.cz/~friesl
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