
Zestaw 8 / Rozkªad Poissona / Rozkªad Gaussa / Twierdzenia graniczne:

1. (RN 5.4.4) Sklep ka»dego dnia, w chwili otwarcia, ma staªy zapas pewnego typu samochodów.
Zakªadamy, »e liczba k kupuj¡cych w ka»dym dniu jest zmienn¡ losow¡ o rozkªadzie Poissona
Pk(µ), o warto±ci parametru µ = 2. Jak du»y zapas powinien utrzymywa¢ sklep, aby co najwy»ej
raz na 10 dni zabrakªo tego typu samochodów?

2. (RN 5.4.6) Oce« minimaln¡ liczb¦ n rodzynków, jak¡ musimy wrzuci¢ do ciasta, z którego zrobi-
my 100 p¡czków, aby prawdopodobie«stwo znalezienia przynajmniej jednego rodzynka w losowo
wybranym p¡czku byªo wi¦ksze ni» 99%.

3. (RN 5.5.1) Rozkªad wyników pomiarów temperatury wyra»onej w stopniach Celsjusza ma posta¢
proporcjonaln¡ do exp

{
−2(T − 25)2

}
. Znajd¹ rozkªad wyników przeliczonych do temperatury w

skali Fahrenheita. Ile wynosi warto±¢ oczekiwana temperatury i jej dyspersja w tej skali?
Skale temperatur przelicza si¦ wedªug zale»no±ci: TF = 32 + 95 TC.

4. Klub »yraf AGH zrzesza studentów o ponad przeci¦tnym wzro±cie. Na AGH jest 2000 studentek,
których wzrost mo»na opisa¢ rozkªadem normalnym ze ±redni¡ 167 cm i odchyleniem standardo-
wym 7 cm.
a) Pocz¡tkowo ustalono, »e warunkiem wst¡pienia kobiety do Klubu jest wzrost 178 cm. Podaj w
przybli»eniu liczb¦ kobiet, które b¦d¡ mogªy wst¡pi¢ do Klubu.
b) Postanowiono potem podwoi¢ liczb¦ czªonki«. Jaka powinna by¢ nowa wymagana granica wzro-
stu?

5. (RN 5.5.4) Dªugo±¢ pudeªka, do którego pakowane s¡ wiertªa, ma rozkªad normalny z warto±ci¡
centraln¡ µp = 50 mm i dyspersj¡ σp = 1.2 mm. Ile wynosi prawdopodobie«stwo P , »e losowo
wybrane wiertªo zmie±ciªo si¦ w losowo wybranym pudeªku, je±li dªugo±ci wierteª maj¡ rozkªad
normalny z warto±ci¡ centraln¡ µw = 49 mm i dyspersj¡ σw = 1.2 mm?

6. Przyjmijmy, »e prawdopodobie«stwo powa»nej awarii elektrowni j¡drowej wynosi p = 0.001. Jakie
jest prawdopodobie«stwo, »e w kraju, w którym jest 20 elektrowni, w ci¡gu roku wyst¡pi awaria?

7. (RN 5.2.40) Zecer, przy skªadaniu tekstu myli si¦ ±rednio raz na 800 znaków. Je±li na jedn¡ stron¦
tekstu skªada si¦ 2400 znaków, to jakie jest prawdopodobie«stwo, »e s¡ tam przynajmniej dwa
bª¦dy?

8. (RN 5.2.41) Szansa, »e m ιe»czyzna do»yje wieku osiemdziesi¦ciu lat, wynosi 14 . Ile wynosi szansa
P , »e w grupie 1000 m ιe»czyzn tego wieku do»yje przynajmniej 200 osób?

9. (RN 5.2.9) Zaªó»my, »e pewn¡ parti¦ popiera 1% elektoratu.
a) Jakie jest prawdopodobie«stwo, »e wybieraj¡c losowo 1000 osób, znajdziemy przynajmniej
jednego sympatyka tej partii?
b) Jak¡ najmniejsz¡ liczb¦ uprawnionych do gªosowania osób powinno si¦ zapyta¢, aby prawdo-
podobie«stwo zarejestrowania przynajmniej jednego sympatyka tej partii byªo nie mniejsze ni»
95%?

10. Statystycznie na 100 urodzonych dziewczynek rodzi si¦ 108 chªopców. W szpitalu A rodzi si¦ dzien-
nie 10 dzieci. W szpitalu B 100 dzieci. W którym szpitalu istnieje wi¦ksze prawdopodobie«stwo
tego, »e danego dnia urodzi si¦ wi¦cej dziewczynek ni» chªopców?

11. (RN 5.5.13) Zsumowano 2048 liczb, ka»da z rozkªadu:
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, −1 < x < 1

Ile wynosi prawdopodobie«stwo P tego, »e suma ta nie jest wi¦ksza, co do warto±ci bezwzgl¦dnej,
od 32?

12. Zakªadamy, »e zmienne losowe ui s¡ liczbami wybranymi losowo z takim samym prawdopodobie«-
stwem z przedziaªu [0, 1]. Jakiemu rozkªadowi podlegaj¡ liczby okre±lone jako:
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