
Statistika 1 - úkoly 
1) Do mrakodrapu narazilo letadlo. Jaká je pravděpodobnost, že náraz letadla byl způsoben 

teroristickým útokem, pokud víme, že pravděpodobnost teroristického útoku v danou chvíli je 

0,01%, pravděpodobnost, že dojde k nárazu letadla a teroristickému útoku současně je 95% a 

pravděpodobnost, že dojde k nárazu letadla, ale ne k teroristickému útoku je 0,01%? 

Výsledek: 49 % 

2) Jaká je pravděpodobnost, že určitý člověk má AIDS, byl-li pozitivně testovaný. Podíl nemocných 

lidí v populaci je 0.006. Pravděpodobnost, že test vyjde pozitivní, pokud je člověk nakažený je 

99,9%. Pravděpodobnost, že test vyjde negativní, pokud člověk není nakažený, je 99%. Jaká je 

zmíněná pravděpodobnost u dvakrát pozitivně testovaného člověka? 

Výsledek: 37,6 % 

 

3) Jaká je pst, že dlouhovlasé stvoření, které matfyzák potká v temném a zakouřeném klubu v 

menze 17. listopadu, je dívka? Víme, že na koleji 17. XI. bydlí 1000 studentů a 400 studentek, 

90% chlapců a 35% dívek má krátké vlasy) 

Výsledek: 15,3% 

 

4) Firma má sklad s výrobky, o kterých víme, že jich obecně 20% vadných. Tato Firma dostala 

zakázku na 100 svých výrobků. Odhadněte pravděpodobnost, že mezi nimi bude 24 nebo 

méně vadných kusů. 

Výsledek: zhruba 84 % 

 

5) Víme, že 1 z 5 podnikatelů podvádí na daních. Jaká je pravděpodobnost, že ve vzorku 400 

podnikatelů bude méně než 64 podvodníků? 

Výsledek: zhruba 2,5 % 

 

6) Čtyři z deseti studentů středních škol si přivydělávají na brigádách. Jaká je pravděpodobnost, 

že ve vzorku 200 studentů bude mezi 66 a 80 studenty, kteří si přivydělávají na brigádách? 

Výsledek: zhruba cca 48 % 

 

7) Denně nám do emailové schránky přijde v průměrů 64 spamů. Jaká je pravděpodobnost, že 

nám za 100 dní přijde více než 6560 spamů? 

Výsledek: zhruba 2,5 % 

 



8) Čistírna má pračku, která za den protočí v průměru 8 cyklů. Jaká je pravděpodobnost, že za 

400 dní proběhne více než 3400 nebo méně cyklů? 

Výsledek: zhruba 99,9 % 

 

9) Chceme zjistit, jestli si v testech všeobecných studijních předpokladů vedou lépe studenti 

přírodovědných nebo humanitních oborů. Otestovali jsme 100 studentů každé skupiny. 

Průměrný výsledek přírodovědných studentů je 74 bodu a humanitních studentů 76. Rozptyl 

pro obě skupiny je 25. Spočítejte intervalový odhad na hladině spolehlivosti 95% a na jeho 

základě rozhodněte, zda je mezi těmito dvěma skupinami rozdíl, či nikoliv. 

Výsledek: 

Přírodověda: <73,02;74,98> 

Humanitní: <75,02;76,98> 


