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Tilastotieteen johdantokurssi, syksy 2011

Harjoitus 7 Koodaus: p = pajassa työstettävä, o = omin neuvoin pohdittava

Tulosta myös N(0,1)-jakauman taulukko kurssin kotisivulta!

Tehtävä 1: Laatikossa on 5 valkoista ja 7 sinistä palloa. Nostetaan 3 palloa umpimähkäänp
laittamatta niitä takaisin. Tarkastele nostettuja palloja koskevia tapahtumia:

A = ”ainakin yksi on valkoinen”
B = ”kaikki ovat valkoisia”
C = ”kaikki ovat samanvärisiä”

D = ”osa on sinisiä, osa valkoisia”
E = ”yksi on valkoinen, kaksi sinisiä”

Päättele seuraavat todennäköisyydet: 1. P (A), 2. P (B), 3. P (C), 4. P (D), 5. P (E),
6. P (B|A), 7. P (B|B), 8. P (B|C), 9. P (B|D), 10. P (E|D)

Tehtävä 2: Tarkastellaan tennisottelua, jossa pelataan korkeintaan kolme erää, siis kun-p
nes toinen pelaajista on voittanut kaksi erää. Pelaajat oletetaan samantasoisiksi (mo-
lemmilla 50 % mahdollisuus voittaa erä) ja erien tulokset toisistaan riippumattomiksi.
Tapahtumat ovat:

A = ”pelaaja 1 voittaa ottelun” ja B = ”ottelu päättyy kahden erän jälkeen”.

a) Päättele: 1. P (A), 2. P (B), 3. P (A ja B), 4. P (A tai B), 5. P (A|B), 6. P (B|A)
b) Ovatko A ja B toisensa poissulkevia? Entä riippumattomia? Perustele.

Tehtävä 3: Eräässä digiboksissa on todettu esiintyvän ”vain” kahdentyyppisiä vikoja:o
vika A ja vika B. Niiden esiintymistodennäköisyydet ovat P (A) = 0.1 ja P (B) = 0.2.

Ostajaa kiinnostavat todennäköisyydet sille, että a) esiintyy ainakin toinen vika, b) ei
esiinny kumpaakaan vikaa, c) esiintyy täsmälleen yksi vika.

Selvitä nämä todennäköisyydet, kun 1) viat esiintyvät toisistaan riippumattomasti,
2) viat esiintyvät yhtaikaa todennäköisyydellä 0.1, 3) viat ovat toisensa poissulkevia.

Tehtävä 4: Heitetään jälleen rahaa kahdesti ja tarkastellaan satunnaismuuttujaa X =o
”kruunujen lukumäärä”. Laske eri tulosvaihtoehtojen todennäköisyydet pistetodennäköi-
syysfunktion avulla, kun raha on a) harhaton (p = 1/2), b) harhainen (p = 3/4).

Tehtävä 5: Tietovisassa on 10 kysymystä. Jokaisessa on kolme vastausvaihtoehtoa, joistap
vain yksi on oikea. Jos vastaat kaikkiin arvaamalla, niin mikä on todennäköisyys, että
a) vastaat oikein kaikkiin kysymyksiin? b) vastaat väärin vain yhteen kysymykseen? c)
vastaat oikein ainakin yhteen kysymykseen?

Tehtävä 6: Oletetaan, että aikuisten suomalaisten miesten pituus (cm) noudattaa nor-p
maalijakaumaa N(180, 62). Valitaan umpimähkään suomalainen mies. Mikä on todennä-
köisyys, että hänen pituutensa on a) yli 190 cm? b) 170–190 cm? c) alle 165 cm?

Entä mikä on d) pituus, jota lyhyempiä on 10 % miehistä? e) pituus, jota pidempiä on
5 % miehistä? f) keskiarvon ympärillä sijaitseva väli, jonka ulkopuolelle jää 10 % miehistä
(ts. väli, johon kuuluu 90 % miehistä)?

Tehtävä 7: Kodinkoneliike on havainnut huoltorekisteristään, että useilla laitteilla kor-o
jausta vaativan vian ilmenemisaika noudattaa normaalijakaumaa. Pakastimilla vian kes-
kimääräisen ilmenemisajan on todettu olevan kolme vuotta ja hajonnan 1.2 vuotta.

Sekä huoltoa että myyntiä kiinnostaa nyt seuraava kysymys: Kuinka pitkä takuu pa-
kastimille voidaan antaa, jotta takuukorjauksia jouduttaisiin tekemään enintään 5 %:lle
ostetuista pakastimista?

Tehtävä 8: Selitä omin sanoin käsitteet satunnaismuuttuja, todennäköisyysfunktio, to-o
dennäköisyysjakauma, kertymäfunktio ja parametri.


