
Test A

1. P°íklad:

Dva soupe°i hází st°ídav¥ kostkou. Vyhrává ten, kdo první hodí ²estku. Jaká je pravd¥podobnost, ºe
vyhraje ten, kdo za£ínal házet?

[ geom. °ada a1 = 1/6 q = 25/36, P=6/11 ]

Postup °e²ení:

První hod: výhra 1/6; druhý hod: nic; t°etí hod: výhra (5/6)(6/6)(1/6) - p°ed nesm¥ly padnout ²estka, atd
→ geometrická °ada a1 = 1/6, q = (5/6)2.

2. P°íklad:

Zkonstruujte teoretické £etnosti pro test nezávislosti po£tu dopravních nehod (N: nula, 1-10, nad 10)
a pohlaví °idi£e (P: muº, ºena) pro data z kontingen£ní tabulky

P\N nula 1-10 nad 10

muº 26 5 15
ºena 34 12 3

[E = [29.05 8.23 8.72; 30.95 8.77 9.28] ]

Postup °e²ení:

Spo£teme: relativní £etnosti sdruºené, marginály, sou£in marginál jako sdruºenou pro nezávislé veli£iny, p°e-
po£teme na absolutní £etnosti. Sou£et prvk· je 96; marginály (0.63 0.18 0.19) a (0.48 0.52); sdruºená pro
nezávislé [0.31 0.087 0.09; 0.33 0.09 0.10].

3. P°íklad:

Dokaºte nestrannost výb¥rového pr·m¥ru jako statistiky pro odhad st°ední hodnoty souboru.

[E[ 1n
∑
Xi] =

1
N

∑
E[Xi] = µ ]

Postup °e²ení:

Viz výsledek.
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Test B Jméno:

1. P°íklad:

Metodou moment· sestrojte statistiku pro odhad parametru p alternativního rozd¥lení s pravd¥podob-
nostní funkcí

f(x) = px(1− p)1−x pro x ∈ {0; 1}.

[ p̂ = x ]

Postup °e²ení:

Porovnat první moment souboru (spo£tený podle de�nice z hustoty) a výb¥ru (výb¥rový pr·m¥r).

2. Zkonstruujte teoretické £etnosti pro test rovnom¥rnosti výskytu dopravních nehod, jestliºe v ur£itém
sledovaném období bylo zaznamenáno 56 nehod b¥hem v²edních dn·, 5 nehod o sobotách a 18 nehod
b¥hem ned¥lí. Vypo£t¥te hodnotu χ2 statistiky pro tento test.

[E = (5, 1, 1) · 797 , χ2 = 7.4987 ]

Postup °e²ení:

Teoretické £etnosti konstruujeme tak, aby byl stejný po£et pozorování (stejný sou£et) a aby platila rovno-
m¥rnost - tj. hodnoty £etností byly úm¥rné délkám interval·.

3. Napi²te rovnici regresní p°ímky, pro zm¥°ená data

xi 1 3
yi 1 5

a ur£ete hodnotu výb¥rového korela£ního koe�cientu.

[ b1 = 2, b0 = −1, r = 1 ]

Postup °e²ení:

P°ímka ob¥ma body prochází a roste → korela£ní koe�cient je 1.
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