
Domáca úloha č.5
Prosím odovzdať do štvrtka 17.3.2016 09:00 ale aj skorej, ideálne na email (čo najmenej rozmazanú fotku
alebo pdf) lukas.laffers@gmail.com v tvare [číslo úlohy]_[priezvisko], napr. 5_laffers.pdf.

1
Rozhodnite o správnosti alebo o nesprávnosti tvrdenia a svoje rozhodnutie zdôvodnite.

• Pre rad nezáporných náhodných premenných platí: Xn
a.s.−−→ X =⇒ Xn

P−→ X.
• Pri 100 nezávislých hodoch férovou mincou padol 100 krát znak. Zákon veľkých čísel hovorí, že v

najbližšej dobe môžem očakávať viacej hláv.
• Majme rad náhodných premenných {Xn} s rovnakou strednou hodnotou a s V ar(Xn) = 1/ log n.

Potom Xn
P−→ X.

• Majme rad náhodných premenných {Xn} takých, že V ar(Xn) 6→ 0. Potom Xn 6→ 0.

• Ak Xn
P−→ X a Yn

P−→ Y , potom Xn + Yn
P−→ X + Y .

• Ak Xn
P−→ X a Yn

P−→ Y , potom XnYn
P−→ XY .

2
Doplňte a nehodiace sa preškrtnite.

• Žuvačka stratí svoju báječnú chuť v priemere za 15 minút. Pravdepodobnosť, že bude (báječne) chutiť
viac ako 3 hodiny je určite väčšia/menšia ako .

• Priemerná dĺžka života baktérie je 2 hodiny so smerodajnou odchýlkou 20 minút. Pravdepodobnosť,
že baktéria sa dožije viac ako hodinu a menej ako 3 hodiny je aspoň/najviac .

• Pre nezápornú náhodnú premennú je Markovovská nerovnosť neinformatívna pre určenie vrchnej hra-
nice pravdepodobnosti, že náhodná premenná je väčšia ako číslo α v prípade, že α je väčšia/menšia
ako .

• V dôkaze druhej verzie silného zákona o veľkých číslach (strany 62-64 v 5. kapitole), sme namiesto ohra-
ničeného štvrtého momentu požadovali od Xn okrem nezávislosti aj to aby Xn boli rovnako rozdelené.
V dôkaze to bolo využité v rovnici označenej číslom .

3
Dokážte, že Markovovská nerovnosť a Čebyševova nerovnosť sú najtesnejšie možné, to znamená, že ukážte,
že nie je možné súčasne zlepšiť nerovnosť pre všetky náhodné premenné o ktorých daná nerovnosť hovorí.
Potom modifikujte Markovovskú nerovnosť pre náhodnú premennú s vlastnosťou minω∈ΩX(ω) ≥ c, pre
nejaké fixné c > 0.
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