
Gyakorló feladatok valószínűségszámításból — 5. gyakorlat

1 Egy tesztkérdésnél, amire kétféleképp lehet válaszolni, 3 lehetséges eset van: tudjuk ahelyes választ 4
7

valószínűséggel, rosszul tudjuk a választ 1
7 valószínűséggel és nem tudjuk a választ 2

7 valószínűséggel.
Mi a valószínűsége hogy:
a) Jól válaszolunk egy kérdésre? (5/7) Mert: 4/7-ed valószínűséggel tudjuk és 2/7*1/2-el jól

tippelünk
b) Egy 20 kérdéből álló teszten legalább 14 pontot elérünk? (
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c) Feltéve hogy egy kérédsre jól válaszoltunk, azért válaszolunk jól mert tudtuk a választ? (4/5)

2 Egy r sugarú, kör alapú céltáblára lövések érkeznek. Tegyük fel, hogy minden lövés a céltáblába
talál, és hogy a találat valószínűsége egyenletes eloszlású a céltáblán. Legyen a ξ valószínűségi
változó értéke a találat helyének a céltábla középpontjától mért távolsága.

a) Írjuk fel és ábrázoljuk ξ eloszlás- és sűrűségfüggvényét.

F (x) =


0 ha x < 0
x2

r2 ha 0 ≤ x ≤ r
1 ha 1 < x


b) Ha tíz lövést adunk le, mi az eloszálsa azoknak a találatok számának amik a középpontól r/2

távolságban húzott fekete körbe esnek? (Bin(10,1/4))
c) Mennyi lesz a fekete kört eltatláló lövések számának várható értéke, szórása?(2,5,

√
30/16)

3 Egy nem túl jó minőségű használt autó átlagosan a harmadik alkalommal szokott beindulni (hogy
beindule-e a többitől független). Most az akku is lemerülőben van. Mi a valószínűságe, hogy 5
indítással már beindul? (1− (2/3)5)

4 Egy játékos a pénzfeldobásnál a következő stratégiát követi: Mindig „fej”-re tesz, először 1 petákot
és ha írást dob megkétszerezi előző tétjét. A pénzfeldobás olyan játék, hogy te a „fej”-re meg az
„írás”-ra tehetsz és ha nyersz kapsz annyi pénz amennyit kockáztattál.
a) Mennyi lesz a nyereményének a várható értéke? (1 peták)
b) Mennyi lesz a nyereményének várható értéke ha csak 2k − 1 peták van nála (és továbbra is a

fenti stratégiát követi)? (0 peták) Mivel k dobásra van pénze, 1 − 1
2k

valószínűséggel nyer 1
petákot és 1

2k
valószínűséggel elveszti mind a 2k − 1 petákját. (Ezért nem érdemes internetes

csalóknak pénzt utalni akik ezzel a módszerrel akarják kifosztani a kaszinókat :-), sőt ott a
helyzet rosszabb mert hosszú távon mindig a kaszinó nyer mert a nyerés valószínűsége pl:
piros-feketénél 1/2-nél kisebb. )

5 Egy piskótás sütiben átlagban 3 szem mazsola van. Mi a valószínűsége, hogy egy fél sütiben 2 van?
( (1,5)

2

2! e−1,5) Egy fél sütiben átlagosan 1,5 mazsola van. Poissonhoz indoklás: sok mazsola van és
kicsi a valószínűsége hogy egy mazsola pont az én sütimben kössön ki, de átlagot tudunk mondani.

6 Egy ambiciózus házasságszédelgő tapasztalata szerint telefon-számos hirdetéseire az első napi je-
lentkezők száma átlagos száma 4, a második napi átlagos jelentkezők száma 2. Mi a valószínűsége
hogy az első két nap csak 3 hívást kap? ( 6

3

3! e
−6) Vesszük majd, hogy λ1 és λ2 paraméterű Poissonok

összege is Poisson λ1 + λ2 paraméterrel.

Házi Feladatok
7 Egy Birodalmi kutászdroid 1% eséllyel jut a lázadók nyomára. Óránként egy droidot tudnak felsze-
relni és elindítani. Mi a valószínűsége, hogy 1 hétig (168 óráig) nem bukkanak a lázadók nyomára?
((99/100)168)

8 Minas Tirith ostroma alatt Aragorn 12 orkot öl meg átlagosan percenként. Mi a valószínűsége,
hogy fél perc alatt csak 5 orkot mészrol le? (e−6
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