
Gyakorló feladatok valószínűségszámításból — 3. hét

1 Legalább hány szabályos pénzdarabot kell feldobni ahhoz, hogy 0.9-nél
nagyobb valószínűséggel legyen közöttük fej dobás?

2 Egy autóparkolóban tíz szomszédos hely van. Tudjuk, hogy hat hely reg-
gel nyolcra már foglalt. Egy odaérkező munkagép csak akkor tud parkolni,
ha a négy szabad hely éppen szomszédos. A sofőr nyolc óra után azt ta-
pasztalja, hogy nem tud parkolni, és ezt balszerencsének tartja. Mennyire
tekinthető ez balszerencsének?

3 Egy héten az ötös lottón két szelvényt tíz különböző számmal töltünk ki.
Mi a valószínűsége, hogy
a) mindkét szelvényen nulla találatunk lesz?
b) egyik szelvénnyel sem nyerünk?

4 20 darab 40 wattos és 30 darab 60 wattos égőből egymás után kiveszünk
két darabot anélkül, hogy az elsőt visszatennénk. Mennyi a valószínűsége
annak, hogy
a) mindkettő 40 wattos lesz?
b) mindkettő 60 wattos lesz?
c) csak az egyik lesz 40 wattos?

Oldjuk meg a feladatot úgy is, hogy a mintavételt visszatevéssel végezzük.

5 Határozza meg P (AB), P (ĀB), P (Ā+B̄) és P (BĀ) értékeket, ha P (A) =
1
2 , P (A + B) = 3

4 , P (B̄) = 5
8 .

6 Egy évfolyam hallgatóinak 25% matematikából, 15%-a fizikából és 10%-a
matematikából és fizikából jelesre vizsgázott. Mia valószínűsége 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?

7 Egy hallgató 0,9 valószínűséggel látogatja a statisztika gyakorlatot. Ha
bejött az egyetemre, akkor egyenlő valószínűséggel vehet részt három pár-
huzamosan tartott gyakorlat (teremben) valamelyikén. Mi a valószínűsége,
hogy a harmadik teremben megtaláljuk, ha az első kettőben nem volt?

8 Bizonyítsuk be, hogy ha P (A) = 0.7 és P (B) = 0.8, akkor P (A|B) ≥ 0.625

9 Vegyszerrel szúnyogirtást végeznek. Az első permetezés után a szúnyogok
80%-a elpusztul, de az életben maradtak ellenállóbbak lesznek. Így a kö-
vetkező permetezéskor már csak a szúnyogok 40%-a pusztul el, a harmadik
irtáskor már csak a 20%-uk.
a) Mi a valószínűsége annak, hogy egy szúnyog mind három permetezést

túl éli?
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b) Feltéve, hogy egy szúnyog túlélte az első permetezést, mi a valószí-
nűsége annak, hogy a másodikat és a harmadikat is túléli?

10 Három gép csavarokat gyárt. A gépek a termelés 25, 35, 40%-át szolgál-
tatják. Az első gép 5% selejttel dolgozik, a második 4%-kal, a harmadik
pedig 2%-kal. Találomra kiválasztunk egy csavart. Mennyi a valószínűsé-
ge, hogy selejtes?

11 Két ritka fertőzés mindegyikének előfordulási valószínűsége 10−6. Mit tu-
dunk mondani annak a valószínűségéről, hogy:
a) legalább az egyik,
b) mind a kettő előfordul?

12 Határozza meg az alábbi táblázat alapján, hogy melyik esetben független
az A és B esemény:

P (A) P (B) P (A + B)

1.eset 0,1 0,9 0,91

2.eset 0,4 0,6 0,76

3.eset 0,5 0,3 0,73

13 Egy adott népesség vércsoportjának eloszlását adja meg az alábbi táblázat

A B AB 0

Rh+ 34% 9% 4% 38%

Rh− 6% 2% 1% 6%

A táblázat alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre:
a) Mi annak a valószínűsége, hogy egy találomra kiválasztott személy

vércsoportja 0-ás?
b) Mi annak a valószínűsége, hogy egy találomra kiválasztott személy

vércsoportja Rh- ?
c) Mi annak a valószínűsége, hogy egy házaspár mindkét tagja Rh-?
d) Mi annak a valószínűsége, hogy egy találomra kiválasztott személy

Rh-, ha 0 vércsoportú?
e) Milyen feltételezést, összefüggést használt a számításhoz?

14 Tekintsük azt a kísérletet, 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}
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Teljesen független rendszert alkotnak-e az események? (Útmutatás a pá-
ronként függetlenség, mellett vizsgáljuk meg azt is, hogy P (ABC) =
P (A)P (B)P (C) teljesül-e)

15 Adjuk meg annak a valószínűségét, hogy egy totószelvényt vaktában ki-
töltve az első 13 mérkőzés eredménye közül éppen 8-at találunk el.

16 Egy kockát kétszer feldobnak.
a) Mi a valószínűsége, hogy a dobott számok összege 7 lesz?
b) Ha az első dobás eredményéül páros szám adódik, mi a valószínűsége,

hogy a két dobás összege 7 lesz?
Melyik valószínűség a nagyobb? Mondjunk ellenkőző példát feltételes va-
lószínűségre.

17 Két 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 valószínűséggel választunk,
a) mennyi a valószínűsége, hogy mindkét golyó fehér színű lesz?
b) mennyi a valószínűsége, hogy a kihúzott két golyó közül legalább az

egyik fehér lesz?
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