ДЙП-2018: Варiант I.
1. Нехай A i B – незалежнi подiї. Доведiть, що A i B̄, доповнення до множини B, теж є незалежними подiями.
2. Урна мiстить m > 3 бiлих i n чорних куль. Випадково
втрачено одну кулю. Для перевiрки складу урни з неї витягнули без повернення двi кулi, якi виявилися бiлими.
Яка ймовiрнiсть, що втрачено чорну кулю?
3. При грi у звичайний оазис-покер гравець грає проти казино. Пiсля роздачi по 5 (випадкових) карт iз 52 дилер
вiдкриває одну зi своїх карт. Нею виявилась пiкова дама.
Яка ймовiрнiсть того, що у гравця комбiнацiя з двох пар
(наприклад, 7♥, 7♣, 10♥, 10♠, A♠)? Всi значущi комбiнацiї
за зростанням: туз i король, пара, двi пари, трiйка, стрiт,
флеш, фул-хаус, четвiрка, стрiт-флеш, роял-флеш.
4. Страхова компанiя покриває вимоги вiд чотирьох рiзних
портфелiв полiсiв загального страхування, позначених через G1, G2, G3 i G4. Число полiсiв у кожному з портфелiв
наведено нижче:
Портфель
Число полiсiв

G1
4 000

G2
7 000

G3
13 000

G4
6 000

Оцiнюють, що частка полiсiв, за якими виникнуть вимоги
у наступному роцi становить 8%, 5%, 2% i 4% вiдповiдно.
Припустимо, що за вибраним навмання через один рiк полiсом iз загальної групи 30 000 полiсiв усiх чотирьох портфелiв надiйшла за цей рiк вимога. Обчислiть iмовiрнiсть,
що полiс вибрано з портфелю G3.
5. Величини позовiв за певної страхової ситуацiї моделюють
за допомогою розподiлу, генератриса моментiв якого дорiвнює
2

0.5et
.
M (t) =
1 − 0.5et
Обчислiть EX, EX 2 та EX 3 .

ДЙП-2018: Варiант II.
1. Розглянемо двi подiї A i B такi, що P(A) = 0.3 i P(A ∩
B) = 0.1. Знайти найменше i найбiльше можливi значення
умовної ймовiрностi P(A|B).
2. Яка ймовiрнiсть, що у навмання вибраному розв’язку рiвняння x1 + x2 + . . . + xm = n, де x1 , x2 , . . . , xm ∈ N ∪ {0},
усi змiннi не рiвнi нулю?
3. При грi у звичайний оазис-покер гравець грає проти казино. Пiсля роздачi по 5 (випадкових) карт iз 52 дилер
вiдкриває одну зi своїх карт. Нею виявилась пiкова дама.
Яка ймовiрнiсть того, що у гравця флеш (усi карти однiєї
мастi, наприклад, 2♥, 8♥, 9♥, 10♥, B♥)? Всi значущi комбiнацiї за зростанням: туз i король, пара, двi пари, трiйка,
стрiт, флеш, фул-хаус, четвiрка, стрiт-флеш, роял-флеш.
4. Маємо 5 урн: 2 урни мiстять по 2 бiлих i однiй чорнiй кулi,
1 урна – 10 чорних куль, ще двi урни – по 3 бiлих та по
однiй чорнiй кулi. Чому дорiвнює ймовiрнiсть, що вийнята
куля бiла?
5. Розглянемо дискретну в.в. X iз розподiлом
P(X = x) =

4
5x+1

, x = 0, 1, 2, . . .

i) Визначте генератрису моментiв X.
ii) Обчислiть EX i EX 2 , використовуючи результат пункту i).

ДЙП-2018: Варiант III.
1. Подiя A не залежить вiд B i C, причому B ⊂ C. Показати,
що A не залежить i вiд подiї C\B.
2. Нехай iмовiрнiсть pn того, що в сiм’ї n дiтей, дорiвнює
αpn при n ≥ 1 i p0 = 1 − αp(1 + p + p2 + · · · ). Припустимо,
що ймовiрностi народження хлопчика i дiвчинки однаковi.
Яка ймовiрнiсть того, що в сiм’ї два або бiльше хлопчикiв?
3. При грi у звичайний оазис-покер гравець грає проти казино. Пiсля роздачi по 5 (випадкових) карт iз 52 дилер
вiдкриває одну зi своїх карт. Нею виявилась пiкова дама.
Яка ймовiрнiсть того, що у гравця фул-хаус (трiйка та
пара, наприклад, 7♥, 7♣, 7♠, 10♥, 10♠)? Всi значущi комбiнацiї за зростанням: туз i король, пара, двi пари, трiйка,
стрiт, флеш, фул-хаус, четвiрка, стрiт-флеш, роял-флеш.
4. Маємо 5 урн: 2 урни мiстять по 2 бiлих, однiй чорнiй i
однiй червонiй кулi, 1 урна – 5 чорних i 5 червоних куль,
ще двi урни – по 3 бiлих та по однiй чорнiй кулi. Чому
дорiвнює ймовiрнiсть, що вийнята куля бiла?
5. Припустимо, що X є в.в. iз генератрисою моментiв MX (t)
та генератрисою кумулянт CX (t). Нехай Y = aX + b, де
a та b – деякi сталi. Нехай також в.в. Y має генератрису
моментiв MY (t) та генератрису кумулянт CY (t).
i) Покажiть, що CY (t) = bt + CX (at).
ii) Обчислiть коефiцiєнт асиметрiї γ1 = σµ33 в.в. Y , де µ3
– третiй центральний момент, σ – стандартний вiдхил
(корiнь iз дисперсiї), якщо MX (t) = (1 − t)−2 та Y =
3X + 2.

ДЙП-2018: Варiант IV.
1. Нехай A i B – двi подiї такi, що P(A) = 0.4 i P(A∩B) = 0.2.
Знайти найменше i найбiльше можливi значення умовної
ймовiрностi P(A|B).
2. Припустимо, що у групi страхових полiсiв (якi є незалежними щодо надходження вимог), вiд 20% полiсiв надiйшли вимоги протягом останнього року. Аудитор вивчає
полiси з групи один за одним у випадковому порядку, доки
не знайде два полiси (не обов’язково послiдовнi) з вимогою.
(i) Визначте ймовiрнiсть, що рiвно п’ять полiсiв треба було дослiдити, перш нiж два послiдовнi полiси з вимогами
було знайдено.
(ii) Знайти очiкуване число полiсiв, якi треба дослiдити,
поки два полiси з вимогами не будуть виявленi.
3. При грi у звичайний оазис-покер гравець грає проти казино. Пiсля роздачi по 5 (випадкових) карт iз 52 дилер
вiдкриває одну зi своїх карт. Нею виявився пiковий король. Яка ймовiрнiсть того, що у гравця стрiт (наприклад,
7♥, 8♣, 9♠, 10♥, B♠)? Всi значущi комбiнацiї за зростанням: туз i король, пара, двi пари, трiйка, стрiт, флеш, фулхаус, четвiрка, стрiт-флеш, роял-флеш.
4. Яка ймовiрнiсть того, що у нескiнченнiй серiї випробувань
Бернуллi подiя НН станеться ранiше за УУ?
5. Випадкова величина ξ набуває цiлих невiд’ємних значень
з iмовiрностями
an
,
P(ξ = n) =
(1 + a)n+1
де a > 0 (розподiл Паскаля). Обчислити Eξ, Dξ.

ДЙП-2018: Варiант V.
1. Нехай A i B – незалежнi подiї. Доведiть, що Ā i B̄, доповнення до множин A i B, теж є незалежними подiями.
2. Урна мiстить m > 3 бiлих i n чорних куль. Випадково
втрачено одну кулю. Для перевiрки складу урни з неї витягнули без повернення двi кулi, якi виявилися бiлими.
Яка ймовiрнiсть, що втрачено чорну кулю?
3. При грi у звичайний оазис-покер гравець грає проти казино. Пiсля роздачi по 5 (випадкових) карт iз 52 дилер
вiдкриває одну зi своїх карт. Нею виявилась пiкова трiйка. Яка ймовiрнiсть того, що у гравця пара (наприклад,
7♥, 7♣, 9♥, 10♠, A♠)? Всi значущi комбiнацiї за зростанням: туз i король, пара, двi пари, трiйка, стрiт, флеш, фулхаус, четвiрка, стрiт-флеш, роял-флеш.
4. Деталi виробляють на трьох заводах. Об’єм продукцiї третього заводу в n1 разiв перевищує об’єм продукцiї першого
та в n2 – другого. Доля браку на заводах – p1 , p2 i p3 вiдповiдно. Навмання взята деталь виявилася бракованою. Яка
ймовiрнiсть того, що вона випущена третiм заводом?
5. Величини позовiв за певної страхової ситуацiї моделюють
за допомогою розподiлу, генератриса моментiв якого дорiвнює M (t) = exp{10(exp{t} − 1)}. Обчислiть EX, EX 2 та
EX 3 .

ДЙП-2018: Варiант VI.
1. Довести, що коли подiї A, B, C незалежнi в сукупностi, то
подiї A i B\C – незалежнi.
2. Iз послiдовностi чисел 1, 2, . . . , N вибирають навмання k
чисел, причому кожне число може бути вибране 0, 1, . . . , k
раз. Яка ймовiрнiсть того, що при послiдовному виборi
буде одержана група з k рiзних чисел?
3. При грi у звичайний оазис-покер гравець грає проти казино. Пiсля роздачi по 5 (випадкових) карт iз 52 дилер
вiдкриває одну зi своїх карт. Нею виявилась пiкова десятка. Яка ймовiрнiсть того, що у гравця флеш (наприклад,
2♥, 8♥, 9♥, 10♥, B♥)? Всi значущi комбiнацiї за зростанням: туз i король, пара, двi пари, трiйка, стрiт, флеш, фулхаус, четвiрка, стрiт-флеш, роял-флеш.
4. Маємо 5 урн: 2 урни мiстять по 2 бiлих i однiй чорнiй кулi,
1 урна – 10 чорних куль, ще двi урни – по 3 бiлих та по
однiй чорнiй кулi. Чому дорiвнює ймовiрнiсть, що вийнята
куля бiла?
5. Перевiрити, чи є сума двох незалежних випадкових величин, розподiлених за бiномним законом, теж розподiленою
за бiномним законом.

ДЙП-2018: Варiант VII.
1. Подiя A не залежить вiд B i C, причому B ⊂ C. Показати,
що A не залежить i вiд подiї C\B.
2. Розглянемо 12 незалежних полiсiв страхування, пронумерованих 1, 2, 3,... , 12, за кожним з яких може надiйти
не бiльше однiєї вимоги. Для кожного полiсу ймовiрнiсть
настання страхового випадку становить 0.1. Знайти ймовiрнiсть, що жодної вимоги не надiйде вiд групи полiсiв
iз номерами 1, 2, 3, 4, 5 i 6, та лише 1 вимога надiйде вiд
групи полiсiв з номерами 7, 8, 9, 10, 11, i 12.
3. При грi у звичайний оазис-покер гравець грає проти казино. Пiсля роздачi по 5 (випадкових) карт iз 52 дилер
вiдкриває одну зi своїх карт. Нею виявилась чирвовий король. Яка ймовiрнiсть того, що у гравця фул-хаус (трiйка i двiйка, наприклад, 7♥, 7♣, 7♠, 10♥, 10♠)? Всi значущi комбiнацiї за зростанням: туз i король, пара, двi пари,
трiйка, стрiт, флеш, фул-хаус, четвiрка, стрiт-флеш, роялфлеш.
4. Маємо 5 урни: 2 урни мiстять по 2 бiлих, однiй чорнiй i
однiй червонiй кулi, 1 урна – 5 чорних i 5 червоних куль,
ще двi урни – по 3 бiлих та по однiй чорнiй кулi. Чому
дорiвнює ймовiрнiсть, що вийнята куля бiла?
5. Випадкова величина ξ має розподiл Пуассона з параме1
.
тром λ. Обчислити E 1+ξ

ДЙП-2018: Варiант VIII.
1. Нехай A i B – двi подiї такi, що P(A) = 0.4 i P(A∩B) = 0.2.
Знайти найменше i найбiльше можливi значення умовної
ймовiрностi P(A|B).
2. Припустимо, що у групi страхових полiсiв (якi є незалежними щодо надходження вимог), вiд 20% полiсiв надiйшли вимоги протягом останнього року. Аудитор вивчає
полiси з групи один за одним у випадковому порядку, доки
не знайде два полiси (не обов’язково послiдовнi) з вимогою.
(i) Визначте ймовiрнiсть, що рiвно п’ять полiсiв треба було дослiдити, перш нiж два послiдовнi полiси з вимогами
було знайдено.
(ii) Знайти очiкуване число полiсiв, якi треба дослiдити,
поки два полiси з вимогами не будуть виявленi.
3. При грi у звичайний оазис-покер гравець грає проти казино. Пiсля роздачi по 5 (випадкових) карт iз 52 дилер
вiдкриває одну зi своїх карт. Нею виявилась пiкова сiмка. Яка ймовiрнiсть того, що у гравця стрiт (наприклад,
7♥, 8♣, 9♠, 10♥, B♠)? Всi значущi комбiнацiї за зростанням: туз i король, пара, двi пари, трiйка, стрiт, флеш, фулхаус, четвiрка, стрiт-флеш, роял-флеш.
4. Нехай ξ – довжина серiї (успiхiв або невдач) у послiдовностi випробувань Бернуллi, яка почалась при першому
випробуваннi. Знайти розподiл ξ, Eξ, Dξ.
5. Розмiр виплат у деякiй страховiй ситуацiї моделюють за
допомогою розподiлу, генератриса моментiв якого має вигляд M (t) = (1−10t)−2 . Покажiть, що EX 2 = 600 i знайдiть
значення EX 3 .

ДЙП-2018: Варiант IX.
1. Довести, що коли P(A) > 0 i P(B/Ā) = P(B/A), то подiї A
i B – незалежнi.
2. Урна мiстить m > 3 бiлих i n чорних куль. Випадково
втрачено одну кулю. Для перевiрки складу урни з неї витягнули без повернення двi кулi, якi виявилися бiлими.
Яка ймовiрнiсть, що втрачено чорну кулю?
3. При грi у звичайний оазис-покер гравець грає проти казино. Пiсля роздачi по 5 (випадкових) карт iз 52 дилер
вiдкриває одну зi своїх карт. Нею виявилась пiкова двiйка. Яка ймовiрнiсть того, що у гравця комбiнацiя з двох
пар (наприклад, 7♥, 7♣, 10♥, 10♠, A♠)? Всi значущi комбiнацiї за зростанням: туз i король, пара, двi пари, трiйка,
стрiт, флеш, фул-хаус, четвiрка, стрiт-флеш, роял-флеш.
4. Нехай iмовiрнiсть pn того, що в сiм’ї n дiтей, дорiвнює
αpn при n ≥ 1 i p0 = 1 − αp(1 + p + p2 + . . .). Припустимо,
що ймовiрностi народження хлопчика i дiвчинки однаковi.
Довести, що ймовiрнiсть того, що в сiм’ї k хлопчикiв при
k ≥ 1 становить 2αpk /(2 − p)k .
5. Нехай X – випадкова величина, розподiлена за геометричним законом. Знайти генератрису Xn+ = max{n, X} для
деякого натурального n.

ДЙП-2018: Варiант X.
1. Розглянемо двi подiї A i B такi, що P(A) = 0.3 i P(A ∩
B) = 0.1. Знайти найменше i найбiльше можливi значення
умовної ймовiрностi P(A|B).
2. Яка ймовiрнiсть, що у навмання вибраному розв’язку рiвняння
x1 + x2 + . . . + xm = n,

x1 , x2 , . . . , xm ∈ N ∪ {0}

усi змiннi не рiвнi нулю?
3. При грi у звичайний оазис-покер гравець грає проти казино. Пiсля роздачi по 5 (випадкових) карт iз 52 дилер
вiдкриває одну зi своїх карт. Нею виявилась пiкова шiстка. Яка ймовiрнiсть того, що у гравця пара (наприклад,
2♥, 2♠, 9♥, 10♥, B♥)? Всi значущi комбiнацiї за зростанням: туз i король, пара, двi пари, трiйка, стрiт, флеш, фулхаус, четвiрка, стрiт-флеш, роял-флеш.
4. В урну, яка мiстить n куль, поклали бiлу кулю. Яка ймовiрнiсть того, що взята з урни куля буде бiла, якщо всi
припущення про початковий склад урни рiвноможливi?
5. Випадковi величини X та Y незалежнi i мають той самий геометричний розподiл {q k p, k = 0, 1, ...}. Нехай Z =
max{X, Y }. Знайти сумiсний розподiл величин Z i X.

ДЙП-2018: Варiант XI.
1. Довести, що коли подiї A, B, C незалежнi в сукупностi, то
подiї A i B ∪ C – незалежнi.
2. Серед N виробiв знаходиться M бракованих. Навмання
беруть n виробiв. Яка ймовiрнiсть того, що серед них m
бракованих (m < M )? Яка ймовiрнiсть того, що серед них
бiльше, нiж m бракованих?
3. При грi у звичайний оазис-покер гравець отримує 5 (випадкових) карт. Пiсля роздачi дилер вiдкриває одну зi своїх карт. Нею виявилась пiкова дама. Яка ймовiрнiсть того,
що у гравця трiйка (наприклад, 7♥, 7♣, 7♠, 8♥, 10♠)? Всi
значущi комбiнацiї за зростанням: туз i король, пара, двi
пари, трiйка, стрiт, флеш, фул-хаус, четвiрка, стрiт-флеш,
роял-флеш.
4. Маємо 5 урни: 2 урни мiстять по 2 бiлих, однiй чорнiй i
однiй червонiй кулi, 1 урна – 5 чорних i 5 червоних куль,
ще двi урни – по 3 бiлих та по однiй чорнiй кулi. Чому
дорiвнює ймовiрнiсть, що вийнята куля бiла?
5. Нехай X – випадкова величина, розподiлена за геометричним законом. Знайти генератрису Xn− = min{n, X} для
деякого натурального n.

ДЙП-2018: Варiант XII.
1. Нехай A i B – двi подiї такi, що P(A) = 0.4 i P(A∩B) = 0.2.
Знайти найменше i найбiльше можливi значення умовної
ймовiрностi P(A|B).
2. Припустимо, що у групi страхових полiсiв (якi є незалежними щодо надходження вимог), вiд 20% полiсiв надiйшли вимоги протягом останнього року. Аудитор вивчає
полiси з групи один за одним у випадковому порядку, доки
не знайде два полiси (не обов’язково послiдовнi) з вимогою.
(i) Визначте ймовiрнiсть, що рiвно п’ять полiсiв треба було дослiдити, перш нiж два послiдовнi полiси з вимогами
було знайдено.
(ii) Знайти очiкуване число полiсiв, якi треба дослiдити,
поки два полiси з вимогами не будуть виявленi.
3. При грi у звичайний оазис-покер гравець грає проти казино. Пiсля роздачi по 5 (випадкових) карт iз 52 дилер
вiдкриває одну зi своїх карт. Нею виявилась бубновий туз.
Яка ймовiрнiсть того, що у гравця комбiнацiя туз i король
(наприклад, 7♥, 8♣, 9♠, K♥, A♠)? Всi значущi комбiнацiї
за зростанням: туз i король, пара, двi пари, трiйка, стрiт,
флеш, фул-хаус, четвiрка, стрiт-флеш, роял-флеш.
4. Яка ймовiрнiсть того, що у нескiнченнiй серiї випробувань
Бернуллi подiя УН станеться ранiше за НУ?
5. Випадковi величини X та Y незалежнi i мають той самий геометричний розподiл {q k p, k = 0, 1, ...}. Нехай Z =
min{X, Y }. Знайти розподiл величини Z.

