
Mat-1.2600 Sovellettu todennakolsyyslaskenta A 

1. vahkoe 1.11 .2006/Mellin 

Kirjoila setvssti jokaiseen koepaperiin seuraaval liedot: 

Mal-1.2600 SovTnA 1. valikoe 1.11.2006 
opiskelijanumero + kirjain 
TEKSTATEN sukunimi ja kaikki elunimel 
koululusohjelma ja vuosikurssi 
mahdollisel enlisel nimel [a koulutusohjelrnat 
nimikirjoilus 

Sallitut apuviilineet: Funktiolaskin ja Mellinin kaava- ja taulukkokokoelmat. 

Vastaa Iyhyesti ja ytimekkiiiisti, mutta perustele ratkaisusi. Esimerkiksi pelkkii
 
lukuarvo vastauksena ei anna pisteitii.
 

Vastaa jokaiseen kysymykseen erillisellii paperilla.
 

1. (a) Teurastamoon tulee 13 lehmaa, joista 4 on hullun lehman taudin saastuttarrua. 
Teurastettujen lchrnien ruhoista tarkastetaan 5. 

Kysymys I: Mika on todcnnakoisyys, etta tarkastuksessa ei havaita yhtaan 
taudin saastuttamaa ruhoa? 

Kysymys 2: Mika on todennakoisyys, etta tarkastuksessa havaitaan tasmallccn 
2 taudin saastuttarnaa ruhoa? 

(b) Sairaalaan tulevista potilaista I % kamaa tietamattaan erasta vaarallista 
tarttuvaa tautia. Pikatestissa taudin kantajista havaitaan 96 %, mutta toisautta 
5 % tcrveista tulee virhccllisesti diagnostisoiduksi taudin kantajiksi 

Kysymys I: Mika 011 todcnnakoisyys, etta satunnaisesti ko. sairaalan 
tullcidcn potilaidcn joukosta valittu henkilo tulee pikatestissa luokitelluksi 
taudin kantajaksi? 

Kysymys 2: Olctetaan, etta satunnaisesti ko. sairaalaan tulleiden potilaiden 
joukosta valittu hcnkilo tulce pikatestissa luokitelluksi taudin kantajaksi. Mika 
on todennakoisyys. etta han ci ole taudin kuntaja 

2,	 Suklaarnunicn painot vaihtelevat satunnaisesti noudattaen normaalijakaumaa 
pararnctrein )1= 52 gja r? = 4 g2 Munien joukosta poimitaan satunnaisesti 10 
munaa takaisinpanolla (eli palauttaen). 

Mikii on todcnnakoisyys, etta otokseen poirniuujen munien joukossa on korkeintuan 
kaksi, jotka painavat vahernman kuin 50 g? 

3.	 Terveysasema on auki viitena paivan viikossa 10 tuntia paivassa. Paivan aikana 
asemalla kayvien asiakkaiden lukurnaara vaihtelee satunnaisesti noudattaen Poisson

jakaumaa niin, etta paivassa asemalla kay keskirnaarin 60 asiakasta. 

(a)	 Mika on viikon aikana asemalla kayvien asiakkaiden lukumaaran odotusarvo? 

(b)	 Mika on todcnnakoisyys, etta viikon aikana asernalla kay enernman kuin 320 
asiakasta 'J 

(c)	 Mika on odotusarvo asiakkaiden tulon valiselle ajalle? 

(d)	 Mika on todennakoisyys, etta asemallajoudutaan odouamaan seuraavaa 
asiakasta kauemmin kuin 15 min? 

4.	 Oletetaan, etta satunnaisrnuuttujien Xja Y yhteisjakauma on kaksiulotteinen 
normaalijakaumaa. Oletetaan lisaksi, etta muuttujan Y regressiofunktio 
muuttujan X suhteen on muotoa 

3v=7-x 

ja muuttujan X rcgressiofunktio muuttujan Y subteen on rnuotoa
 

4x = 1- 3y
 

(a)	 Maaran muuttujien X ja Y odotusarvot. 

(b)	 Maaraa muuttujien X ja Y korrelaatio. 

(C)	 Maaraa rnuuttujan Y ehdollinen varianssi muuttujan X suhteen.jos muuttujan 
X standardipoikkearna on 3. 
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