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Jméno:         Datum: 
 

Varianta VZOR 
(max. počet bodů: 40) 

 

Příklad 1  

V osudí je 5 černých a 6 bílých koulí. Jednu vytáhneme a do 

osudí ji již nevrátíme. Naopak ale do osudí přisypeme 10 koulí 

stejné barvy, jakou měla koule vytažená. S jakou 

pravděpodobností v následujícím tahu vytáhneme bílou kouli? 

 

Příklad 2  

4 zelené a 3 červené krabice jsou uloženy na polici vedle sebe 

zcela náhodně. Jaká je pravděpodobnost, že všechny 3 červené 

krabice budou vedle sebe? 

 

Příklad 3  
Na obrázku je zobrazeno schéma signalizačního zařízení 

s uvedenými pravděpodobnostmi spolehlivosti jednotlivých 

částí. S jakou pravděpodobností dojde signál z bodu A do 

bodu B? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad 4  
Přenosovým kanálem projde za minutu 300 paketů. S jakou 

pravděpodobností přijdou během následující sekundy více než 

4 pakety? 
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Příklad 5 
Školení pro 300 lidí se zúčastnilo 8 lékařů. Náhle dojde ke 

zranění a vy oslovíte první 3 osoby na školení. S jakou 

pravděpodobností mezi nimi bude alespoň jeden lékař? 

 

Příklad 6  
Rozdělení spojité náhodné veličiny X je popsáno hustotou ve 

tvaru: f(x) = c e−2x, pro x  <0, ) a f(x) = 0 jinak. Určete 

konstantu c, střední hodnotu, rozptyl a uveďte, jak byste 

dopočítali šikmost a špičatost (numericky není třeba 

dopočítávat). 

 

Příklad 7  
Výška muže má normální rozdělení N(178, 52) a váha muže 

má normální rozdělení N(80, 52). Obě veličiny jsou 

zkorelované s korelačním koeficientem 0,35 a řídí se 

dvojrozměrným normálním rozdělením. Určete, s jakou 

pravděpodobností bude náhodně vybraný 185 cm vysoký muž 

vážit méně než 70 kg. 

 

Příklad 8  
Vystřelíme 300x na terč s úspěšností zásahu 65 %. Jaká je 

pravděpodobnost, že počet zásahů bude větší než 150? 

Pravděpodobnost vyčíslete s přesností na 3 desetinná místa! 


