Egzamin poprawkowy z RPiS, 3 mar a 2009

Przegrali±my me z, ale mamy piªk

trener Pie hni zek

X1 , . . . , Xn po hodzi z rozkªadu i¡gªego
kαk
dla x ∈ [α, ∞) i gk,α (x) = 0 poza tym
xk+1

Zadanie 1. (10 punktów) Próba prosta
o gsto± i zadanej wzorem

gk,α (x) =
k>0

przedziaªem. Li zby rze zywiste

i

α>0

s¡ parametrami rozkªadu.

1. (5 punktów) Znajd¹ estymator najwikszej wiarygodno± i parametru
kªadaj¡ , »e warto±¢

k

α

za-

jest znana,

2. (5 punktów) Znajd¹ estymator najwikszej wiarygodno± i pary parametrów

(k, α)

(tzn. oba s¡ nieznane).

Zadanie 2. (10 punktów) Profesor Makary maluje stóª ping-pongowy na zielono
(w godzina h popoªudniowy h, w no y maluje autostrad). Stóª jest podzielony
na 4 jednakowe pola, jak na rysunku.

Ka»dego dnia profesor wybiera losowo prostok¡t bd¡ y sum¡ pewnej li zby
pól (ka»dy z

9

mo»liwy h prostok¡tów z jednakowym prawdopodobie«stwem) i

maluje go na zielono.
1. (5 punktów) Obli z warto±¢ o zekiwan¡ li zby pomalowany h pól po

n

dnia h.
2. (5 punktów) Obli z warto±¢ o zekiwan¡ li zby dni potrzebny h na pomalowanie

aªego stoªu.

1
4 wszystki h wykªadów, ale a»
3
na
4 wykªadów nudny h (niestety nudne te» si zdarzaj¡).
Zadanie 3. (10 punktów) Studen i ziewaj¡ na

1. (5 punktów) Przyjmijmy (tylko na potrzeby tego podpunktu!), »e wykªadów
interesuj¡ y h jest

90%.

Ile wynosi prawdopodobie«stwo tego, »e wykªad

wybrany losowo spo±rod taki h, na który h studen i nie ziewaj¡, jest interesuj¡ y?
2. (5 punktów) Ile mo»e wynosi¢ prawdopodobie«stwo tego, »e wykªad wybrany losowo spo±rod taki h, na który h studen i nie ziewaj¡, jest interesuj¡ y?

UWAGA: Rozwi¡zanie ka»dego z zada« oddajemy na osobnej kart e
zytelnie podpisanej imieniem, nazwiskiem i numerem indeksu. Rozwi¡zanie MUSI zawiera¢ dokªadne uzasadnienie odpowiedzi.

