
Gyakorló feladatok valósźınűségszámı́tásból — 2. gyakorlat

1 A jelentse azt az eseményt, hogy a francia kártyából királyt húzunk, B
azt, hogy treffet húzunk. Mit jelentenek az alábbi események?

A + B, AB, A + B̄, Ā + B, A−B, Ā− B̄, (AB) + (AB̄)

2 Egy évfolyam hallgatóinak 25% matematikából, 15%-a fizikából és 10%-a
matematikából és fizikából jelesre vizsgázott. Mia valósźınűsége annak,
hogy egy találomra kiválasztott hallgató

a) osztályzata matematikából jeles, ha fizikából jeles;

b) fizikából jeles az osztályzata, ha matematikából jeles;

c) legalább az egyik tárgyból jeles az osztályzata?

Szeretném ha minden eseménynek lenne neve tehát M=Matematikéból je-
les, F=Fizikából jeles, ekkor léırjuk, hogy mit tudunk: P (M) = 0,25,
P (F ) = 0,15, P (M · F ) = 0,1, ekkor a) P (M |F ) = P (MF )/P (F ), c)
P (F + M) = P (F ) + P (M)− P (MF )

3 Hazánkban a népesség 4%-a cukorbeteg. Egy nem teljesen pontos gyors-
teszt szolgál a betegség felismerésére. A teszt a cukorbetegek 95%-ánál ad
pozit́ıv jelzést, és az egészségesek 2%-ánál szintén pozit́ıv jelzést ad.

a) Mennyi a valósźınűsége, hogy a teszt pozit́ıv eredményt ad?

b) Mennyi a valósźınűsége, hogy a személy egészséges, feltéve, hogy a
teszt pozit́ıv?

c) Mekkora valósźınűséggel téved a teszt?

4 Két -kinézetre ugyanolyan- dobozban golyók vannak. Az egyikben 5 fehér
és 4 piros, a másikban 5 piros és 7 fehér. Az egyik dobozból kiveszünk
két golyót. Feltételezve, hogy a két doboz közül egyenlő valósźınűséggel
választunk,

a) mennyi a valósźınűsége, hogy mindkét golyó fehér sźınű lesz?

b) mennyi a valósźınűsége, hogy a kihúzott két golyó közül legalább az
egyik fehér lesz?

5 Vegyszerrel szúnyogirtást végeznek. Az első permetezés után a szúnyogok
80%-a elpusztul, de az életben maradtak ellenállóbbak lesznek. Így a
következő permetezéskor már csak a szúnyogok 40%-a pusztul el, a har-
madik irtáskor már csak a 20%-uk.

a) Mi a valósźınűsége annak, hogy egy szúnyog mind három permetezést
túl éli?

b) Feltéve, hogy egy szúnyog túlélte az első permetezést, mi a valósźınűsége
annak, hogy a másodikat és a harmadikat is túléli?

Legyen Ei hogy az i-edik permetezést a szúnyog túlél. Rajzoljuk le az
eseményteret és E1, E2, E3 majd vegyük észre, hogy E1 · E2 · E3 = E3,
majd használjuk a P (A ·B) = P (A|B)P (B) összefüggéseket.
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6 Szinbád utazásai során megmentette egy szultán életét. A szultán ami-
kor megmentették, nagyon hálás volt és felajánlotta Szinbádnak, hogy
szabadon válszthat háreméből. Később ezt megbánta, de nem akarta
megmáśıtani a szavát és azt monda szinbádnak, hogy mindegyik hölgyet
csak egyszer nézheti meg, ha elengedte, már nem veheti el tőle. Szinbád az
előtte egymás után megjelenő N háremhölgy közül az ún. M startégiával
választ magának feleséget. Ez azt jelenti, hogy megnéz M hölgyet, majd
ezután az első olyan hölgyre mutat rá, aki az összes előtte elvonulónál
szebb. Bizonýıtsa be, hogy ha a háremhölgyek minden lehetséges sorrendje
egyenlő valósźınűségű, és szigorú szépségsorrendbe álĺıthatók, akkor annak
a valósźınűsége, hogy a legszebbet választja az összes közül:

M

N

(
1

M
+

1

M + 1
+ · · ·+ 1

N − 1

)
(*) Tegyük fel, hogy a szultánnak sok felesége van (N →∞). Tegyük fel,
hogy M

N = x. Milyen x-re lesz ez a valószinűség a legnagyobb.
Esetszétválasztás kell. Aszerint bontjuk szét, hogy a legszebb hanyadikként
jön (nyilván minden pozició esélye 1

N ). Ha az első M -ben jön a leg-
szebb Szinbád pórul jár(a valósźınűség 0). Ha M + 1-edikként jön akkor a
valósźınűség 1=M

M . Ha M + k adikként jön akkor meg kell nézni hogy az
utána következő legszebb —nem a második legszebb hanem az első M + k-
ból a második legszebb— mikor jön. Ha az első M -ben akkor Szinbád jól
fog választani, ha később akkor őt választják, tehát Szinbád nem jár jól.
Így annak a valósźınűsége, hogy Szinbád jól választ M

M+k−1 . Kiemelünk, és
kijön. A (*) lehet HF, de úgy kell megoldani, hogy a szummát integrállal
közeĺıtjük 1

M + 1
M+1 + · · ·+ 1

N−1 ≈ log(N)− log(M) az Euler-Maclaurin
képlet alapján ez konvergens ha N →∞. Kijön −x ∗ log(x) aminek maxi-
muma 1/e-ben van.

7 Egy tévé vetélkedőben játszok. Választanom kell a három sźınpad közül
hogy melyiken van a (valóban nagyon értékes) főnyeremény (pl. autó), a
másik két sźınpad mögött kecske van. Kiválasztok egy sźınpadot, majd a
műsorvezet kinyit egy másikat amin kecske van. Ezután megváltoztathatom
a döntésemet, válaszhatom azt a sźınpadot is amelyiket nem mutatták meg
és nem az elején választottam. Érdemes-e váltanom?

A mai fiatialok már nem ismerik (Vad) Rózsa Gyurit. . . Legyen A=Első
sźınpad mögött van B=második sźınpad mögött van, C=Harmadik sźınpad
mögött van az autó. Nyilván P (A) = P (B) = P (C) = 1

3 Tegyük fel
kiválasztom A-t a műsorvezető megmutatja B-t. Legyen MB=Megmutatja

B-t. Ekkor azt kel kiszámolni hogy P (A|MB) = P (A·MB)
P (MB) = P (MB|A)P (A)

P (MB|A)P (A)+P (MB|B)P (B)+P (MB|C)P (C) .

Most P (MB|A)=1/2 hiszen a C-t is megmutathatta volna a műsorvezető.
P (MB|B)=0 hiszen ha B mögött van nem azt mutatja meg, és P (MB|C)=1
hiszen a C mögött van akkor csak a B-t mutathatja meg. Behelyetteśıtve
1/3 jön ki. P (C|MB)-re meg ugyanezen okoból 2/3 jön ki. Tehát érdemes
váltani.

8 Három gép csavarokat gyárt. A gépek a termelés 25, 35, 40%-át szolgáltatják.
Az első gép 5% selejttel dolgozik, a második 4%-kal, a harmadik pedig 2%-
kal. Találomra kiválasztunk egy csavart.
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a) Mennyi a valósźınűsége, hogy selejtes?

b) Feltéve, hogy selejtes, mi a valószinűsége, hogy az első gépen készült?

9 Tekintsük azt a ḱısérletet, amelyben kockával kétszer dobunk egymás
után. Legyen

A = {az első dobás eredménye páros szám}
B = {a második dobás eredménye páratlan szám}
C = {mind a két dobás eredménye páros, vagy páratlan}

Teljesen független rendszert alkotnak-e az események? A páronként függet-
lenség, mellett vizsgáljuk meg azt is, hogy P (ABC) = P (A)P (B)P (C)
teljesül-e

10 Banach professzor nagyon szeretett pipázni, ezért a jobb és a bal zsebében
is tartott egy-egy gyufázdobozt 10-10 darab gyufával, amit minden reggel
újratöltött. Ha rágyújtott véletlenszerűen húzott elő gyufát a jobb, illetve
a bal zsebéből. Mi a valószinűsége, hogy délután a 15. alkalommal fordul
elő alőször hogy nem talált gyufát valamelyik zsebében?
Ez egy negt́ıv binomiális eloszlás, ahol a 11-edik jobbnál (vagy balnál)
állunk meg. Mondjuk el hogy az olyan Jobb-Bal sorozatok száma ahol
4 Bal van és 11 Jobb és az utolsó Jobb az

(
14
4

)
. Ugyanez jobb bal meg-

cserélve még egyszer ugyanennyi. Egy tetszőleges 15 hosszú Jobb Bal so-
rozat valósźınűsége (hogy ilyen sorendben nyúlkál) 1/215. Tehát a megoldás
2(14

4 )
215

Házi feladatok

1

2 Lex Luthor kockával dönti el, hogy a következő bűntény mi legyen. Feldob
két kockát ha a dobott számok összege páros akkor vonatot robbant, ha
páratlan bankot rabol. Ez szerencsére Superman fülébe jut. Hova repüljön
először a bankhoz vagy a vasúthoz?
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