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΄Ονομα, Τμήμα, Α.Μ.:
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Επιδείξτε ταυτότητα κατά την παράδοση του γραπτού σας. Βγαίνετε από την αίθουσα μόνο αφού παραδώσετε το γραπτό.
Πανεπιστημιο Κρητης – Τμημα Μαθηματικων και Εφαρμ. Μαθηματικών – Θ. Πιθανοτητων Ι
Τελικό Διαγώνισμα (10 Φεβ. 2014)
Ερ. 1: Σε ένα δωμάτιο μέσα βρίσκονται 10 άτομα των οποίων οι ηλικίες είναι: 5, 5, 6, 6, 20, 21, 21, 22, 26, 35.
Επιλέγουμε ένα από αυτά τα άτομα στην τύχη. Ποια είναι η μέση τιμή της ηλικίας του ατόμου που επιλέγουμε;
A: 16.7 B: 13.5 C: 19.28 D: 21
Ερ. 2: Οι ΤΜ X, Y παίρνουν μόνο μη αρνητικές ακέραιες τιμές και έχουν κοινή πυκνότητα πιθανότητας f (m, n) =
C · (0.2)m (0.3)n , για m, n ≥ 0. Ποια η τιμή της σταθεράς C;
A: 1.78 B: 0.49 C: 2.04 D: 0.56
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Ερ. 3: Υπολογίστε το άθροισμα της σειράς
2n
n=1
A: 0.75 B: 1 C: 2 D: +∞
Ερ. 4: Αν επιλέξουμε τυχαία μια μέρα του χρόνου τότε η πιθανότητα ότι το δελτίο καιρού για τη χώρα της Ευτυχίας
προβλέπει βροχή είναι 0.2. Αν προβλέπεται βροχή για μια μέρα τότε η πιθανότητα ότι όντως θα βρέξει είναι 0.95. Αν δεν
προβλέπεται βροχή για μια μέρα τότε η πιθανότητα ότι θα βρέξει είναι 0.3. Για μια τυχαία μέρα ποια είναι η πιθανότητα
ότι και προβλέπεται βροχή και τελικά βρέχει;
A: 0.285 B: 0.09 C: 0.19 D: 0.18
Ερ. 5: Μια τάξη αποτελείται από n παιδιά και θέλουμε να δημιουργήσουμε δύο ομάδες από παιδιά, τις Α και Β. Οι δύο
αυτές ομάδες δεν έχουν κοινά μέλη. Το μέγεθος της κάθε ομάδας είναι ≥ 1 και οι δύο ομάδες δεν είναι κατ΄ ανάγκη
ισομεγέθεις. Με πόσους τρόπους μπορούν να φτιαχτούν αυτές οι ομάδες;
A: 3n − 2n+1 + 1 B: 3n − 2n + 1 C: 3n D: 3n − 2n+1
Ερ. 6: Ρίχνουμε δύο συνηθισμένα ζάρια και έστω X, Y τα αποτελέσματά τους (άρα οι ΤΜ X, Y είναι ανεξάρτητες).
΄Εστω Z = X + Y . Τότε E [Z|X] =
A: X + Y B: 72 + X C: 7 D: 72 + Y
Ερ. 7: Σε μια υπηρεσία ο μέσος χρόνος αναμονής είναι 10 λεπτά. ΄Εστω p η πιθανότητα να χρειαστεί να περιμένουμε
τουλάχιστον 20 λεπτά. Επιλέξτε το μικρότερο από τα παρακάτω που είναι πάντα άνω φράγμα για την πιθανότητα p;
A: 0.6 B: 0.4 C: 0.2 D: 0.8
A · bk
, αν k ≥ 0 και
Ερ. 8: Η ΤΜ X παίρνει μόνο ακέραιες μη αρνητικές και άρτιες τιμές και ισχύει P [X = k] =
(k/2)!
άρτιο, για κατάλληλη σταθερά A > 0. Ποια η μέση τιμή της X ως συνάρτηση του b;
2
2
A: 2b2 B: eb C: 2eb D: b2
Ερ. 9: Ρίχνουμε ένα τίμιο νόμισμα 10 φορές. Κατά μέσο όρο πόσες φορές φέρνουμε τρεις συνεχόμενες κορώνες;
A: 1.25 B: 2.25 C: 1.0 D: 2.5
Ερ. 10: Για τα τρία ενδεχόμενα A, B, C γνωρίζουμε ότι P [A] = P [C] = 0.5, P [B] = 0.4, P [A ∩ B] = P [B ∩ C] =
0.2, P [C ∩ A] = 0.3 και P [A ∩ B ∩ C] = 0.1. Ποια η πιθανότητα να μην ισχύει κανένα από τα A, B, C;
A: 0 B: 0.8 C: 0.3 D: 0.2

Οι λύσεις των προβλημάτων γράφονται από πίσω.
και ισόνομες. Ισχύει P [X1 = 2] = p και
Πρόβλημα Α: (2 μονάδες) Οι ΤΜ X1 , X2 , . . . , Xn είναι ανεξάρτητες
� 2�
P [X1 = −2] = 1 − p. Αν S = X1 + · · · + Xn υπολογίστε τη E S .
Πρόβλημα Β: (2 μονάδες) Αποδείξτε ότι αν οι ΤΜ X, Y είναι ανεξάρτητες τότε είναι και ασυσχέτιστες, ισχύει δηλ.
Cov (X, Y ) = 0.
Απαγορεύεται η αποχώρηση για 1 ώρα. • Η διάρκεια της εξέτασης είναι 2 ώρες με κλειστές σημειώσεις και χωρίς κομπιουτεράκι.
• Επιστρέφετε μόνο το χαρτί αυτό. • Κάθε σωστή απάντηση στις πολλαπλές επιλογές μετράει 1 και κάθε λάθος μετράει αρνητικά
με τέτοιο τρόπο ώστε αν ῾῾παίξετε᾿᾿ τυχαία την απάντησή σας, η μέση τιμή των πόντων που παίρνετε είναι 0. • Κενές απαντήσεις
μετράνε 0. • Υπάρχει ακριβώς μία σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση. • ΄Αριστα = 14 μονάδες, βάση=7. • Καλή επιτυχία.
Διδάσκων: Μιχάλης Κολουντζάκης
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ!

