בחינה במבוא להסתברות ־ סמסטר א' ,מועד ב'
4.8.2016
מרצה :פרופ' אסף נחמיאס
• משך הבחינה הוא שלוש שעות.
• מותר להשתמש בשלושה דפי סיכום כתובים או מודפסים )דו צדדים( ובמחשבון ללא
יכולות תכנות ,ציור גרפים או תקשורת.
• השאלון מורכב מ־  15שאלות רבות ברירה .על כל תשובה נכונה יינתנו  7נקודות.
• יש לסמן את התשובות בטופס המצורף בלבד! מותר לסמן לכל היותר תשובה אחת
לכל שאלה.
• ישנן סה"כ  105נקודות בבחינה .אם צברת  Sנקודות ציונך הוא המינימום בין  Sלבין
.100
• בהצלחה!
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סוגיה ראשונה
מחמוד מטיל מטבע הוגן שוב ושוב עד שמתקבל "עץ" .נסמן את מספר ההטלות של
מחמוד ב־ .Xאלון מטיל מטבע הוגן שוב ושוב עד שמתקבל "פלי" .נסמן את מספר ההטלות
של אלון ב־  .Yנניח כי  Xו־  Yבלתי תלויים .מחמוד ואלון מכינים טבלה עם  Yשורות
ו־ Xעמודות .עבור כל תא בטבלה מטיל מחמוד מטבע הוגן ואלון רושם באותו התא את
תוצאת ההטלה )"עץ" או "פלי"( .נסמן את מספר התאים בהם רשום "עץ" ב־ Hואת מספר
התאים בהם רשום "פלי" ב־ .T
 .1מה ההסתברות שכמות התאים בטבלה זוגית?
)א( . 49
)ב( . 21
)ג( . 95
)ד( אף אחת מהנ"ל
 .2נסמן ) .p = Pr (H > T |X = 3אילו מהטענות הבאות נכונות?
)א(
)ב(
)ג(

1
3
1
2
2
3

< .p
< . 13 ≤ p
<≤p

)ד( ≤ p

. 12

. 23

 .3מה התוחלת )?E (H
)א( .2
)ב( .3
)ג( .4
)ד( אף אחת מהנ"ל
 .4מהי השונות המשותפת ) ?Cov (H, XY
)א( .6
)ב( .8
)ג( .10
)ד( אף אחת מהנ"ל
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סוגיה שנייה

על השולחן מטבע הוגן ושני כדים .הכדים מסומנים בא' וב' ובהם מפוזרים שלושה כדורים.
בכל תור שירה בוחרת כד באקראי .אם בכד שבחרה יש שניים או שלושה כדורים ,היא
מעבירה אחד מהם לכד השני והתור מסתיים .אם בכד שבחרה אין כדורים ,היא אינה
עושה דבר והתור מסתיים .אם בכד שבחרה יש כדור אחד ,היא ראשית מטילה את המטבע
הוגן; אם יצא לה "פלי" ,היא מעבירה את הכדור לכד השני ,ואם יצא לה "עץ" היא משאירה
את הכדור במקומו; והתור מסתיים .בהתחלה כל שלושת הכדורים נמצאים בכד א'.
 .5יהי  Xמספר התורות שתמתין שירה עד אשר יהיו בכד א' שוב שלושה כדורים .למשל,
אם בתור הראשון בחרה שירה בכד ב' הריק ,אז  .X = 1מהי תוחלת ?X
א( 3
ב( 6
ג( 7
ד( אף אחת מהנ"ל
 .6מהי תוחלת מספר התורות שתמתין שירה עד אשר בכד א' לא יהיו כדורים כלל?
א( 6
ב( 10
ג( 13
ד( 15
 .7מה נכון לגבי ההסתברות שבסיבוב ה־  nיש בכד א' בדיוק שני כדורים כאשר  nשואף
לאינסוף?
א( שואפת ל־
ב( שואפת ל־
ג( שואפת ל־

1
3
1
2
2
3

ד( אף אחת מהנ"ל
 .8בלי ששירה תשים לב ,נוכל מחליף את המטבע ההוגן במטבע שבאורח קסם תמיד
נופל על "עץ" .מה נכון עתה לגבי ההסתברות שבסיבוב ה־  nיש בכד א' בדיוק שני
כדורים כאשר  nשואף לאינסוף?
א( שואפת ל־
ב( שואפת ל־
ג( שואפת ל־

1
3
1
2
2
3

ד( אף אחת מהנ"ל
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סוגיה שלישית
לקוחה מזמינה  Nרכיבים ממפעל .נתון ש־  Nמתפלג אחיד על הקבוצה }.{1, 2, 3, 4, 5
משך העבודה של כל רכיב מתפלג באופן הבא :הרכיב עובד תמיד ביום הראשון .בסוף יום
 ,iעבור  ,i = 1, 2הרכיב מתקלקל בסיכוי  13ובסיכוי  32הוא נשאר תקין וממשיך ליום הבא.
בסוף היום השלישי הרכיב יוצא מכלל שימוש בהסתברות  .1נסמן ב־  X1 , X2 , . . . , XNאת
מספר הימים בהם פעלו הרכיבים .נניח כי כל המשתנים המקריים  N, X1 , . . . , XNבלתי
תלויים.
 .9מהי ] ?E[X1 + . . . + XN
א(
ב(

19
9
19
3

ג( 7
ד( 8
 .10מהו ]?P[X1 + . . . + XN ≥ 3
א( 1
ב(
ג(
ד(

8
9
7
9
13
15

לקוחה אחרת של המפעל הזמינה  81רכיבים כאלו .נסמן ב־  Y1 , . . . , Y81את משך הזמן
בימים שעבד כל רכיב .נניח שהמשתנים  Y1 , . . . , Y81בלתי תלויים.
 .11בעזרת אי־שוויון צ'בישב ,מה ניתן להגיד על ההסתברות
]?P[161 ≤ Y1 + Y2 + . . . + Y81 ≤ 181
א( גדולה מ־ 0.35
ב( גדולה מ־ 0.9
ג( קטנה מ־ 0.35
ד( אף אחת מהנ"ל
 .12בעזרת משפט הגבול המרכזי ,מה ניתן להגיד על ההסתברות
]?P[161 ≤ Y1 + Y2 + . . . + Y81 ≤ 181
א( בין  0.75ל־ 0.85
ב( בין  0.85ל־ 0.95
ג( גדול מ־ 0.95
ד( אף אחת מהנ"ל
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סוגיה רביעית
יהי  Xמשתנה מקרי פואסוני עם תוחלת  .100בגן אורי יש  Xילדים .ביום מסויים הוחלט
לחלק את הילדים לשתי קבוצות ־ קבוצת "עץ" וקבוצת "פלי" .לצורך כך הטיל אורי הגנן
מטבע הוגן עבור כל ילד ,באופן בלתי תלוי ,כדי לקבוע את שיוכו .נסמן ב־  ZTו־  ZPאת
מספר הילדים בקבוצת "עץ" וקבוצת "פלי" בהתאמה.
 .13ההתפלגות של  ZTהיא
א( אחידה
ב( גאומטרית
ג( בינומית
ד( אף אחת מהנ"ל
 .14בהינתן  Xההתפלגות המותנה של  ZTהיא
א( אחידה
ב( גאומטרית
ג( בינומית
ד( אף אחת מהנ"ל
 .15מהי ]?E[ZT |ZP ≥ 10
א( 40
ב( 45
ג( 50
ד( אף אחת מהנ"ל
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