Todennäköisyyslaskenta I,

tentti

19.11.2012 (3 tuntia)

Ratkaise'alla olevista tehtävistä neljä tehtävää.
Arvioinnissa huomioidaan neljä parasta, mikäli ratkaiset useamman.
Käytä ratkaisuissa mahdollisimman selkeitä merkintätapoj a.
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tapaukset A ja B riippurnattomia siten, että P(A) :0.75 ja P(B): 0.60.
a) IVIillä todennäköisyydellä ainakin toinen tapahtumista .4. tai B tapahtuu?
b) Millä todennäköisyydelki B tapahtuu, kun tiedetään, että ainakin toinen tapahtumista Atai B tapahtuu.
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û, a) Olkoon tapaukset At, Az, . . . , An riippumattomat.
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Osoita, että tällöin pätee
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b) Olkoon X satunnaismuuttuja, jolle P(X :0)
Jos E(X) :3.Var(X), niin mikä on P(X:0)?
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riskiryhmään, matala, tavanomainen ja
korkea. lvlatalan riskin ryhmään kuuluvat henkilöt joutuvat yhden vuoden aikana
onnettotnuuteen todennäköisyydellä 0.05, tavanomaisen riskiryhmään kuuluvat todennäköisyydellä 0.15 ja korkean riskin ryhmään kuuluvat todennäköisyydellä 0.30.
Väestöstä 20% kuuluu matalan, S0% tavanomaisen ja 30% korkean riskin ryhmään.
a) Kuirika suuri osa väestöstä joutuu onnettomuuteen yhden vuoden aikana?
b) Jos vakuutuksenottaja ei joudu onnettomuuteen vuonna 2012, niin millä todennäköisyydellä hän kuuluu matalan riskin ryhmään? .hd I

Z{- Vat uutusyhtiö luokittelee väestön kolmeen

ft-rlaske diskreetin satunnaismuuttujan X odotusarvo ja varianssi, kun satunnaismuuttnjan todennäköisyydet generoiva funktio on (lz + å)to.
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Oleta, että X on jatkuva satunnaismuuttuja jonka momentit generoiva funktio
qn olemassa. Miten satunnaismuuttujan X eri momentit voidaan tällöin laskea?

r$ Oleta, etta X - N(0,1). Laske satunnaismuuttujan X momentit generoivan funktion avulla satunnaismuuttujan X odotusarvo ja varianssi.
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Oleta myös, etta satFnïaismuuttuj at X¿ ovat riippumattomat.
Kirjoita tarkka todennäköisyys, että P(,S1so > 50).

b) Miten voit hyödyntää keskeistä raja-arvolausetta a)-kohdassa?

Tentissä saa olla mukana "maternatiikan kaavoja"-arkki, todennäköisyyslaskennan kaavakokoelma ja taskulaskin.

