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Dit is een tentamen met gesloten boek. De uitwerkingen van de opgaven dienen duidelijk en over-
zichtelijk te worden opgeschreven. Elk onderdeel levert 10 punten op. Het cijfer is het totaal van de
behaalde punten gedeeld door 10, afgerond op een geheel getal.

Op elk ingeleverd vel de naam van de student, de code van het college en de datum van het tentamen
noteren.

U mag gebruik maken van een onbeschreven Statistisch Compendium en een (grafische) rekenmachine.

==========================================

1. X en Y zijn discrete stochasten die waarden in {0, 1, 2} aannemen. Wij weten het volgende
over de gezamenlijke en marginale verdelingen:

b\a 0 1 2 P(Y = b)
0 9/72 · 10/72 1/3
1 12/72 9/72 · 1/2
2 · 3/72 · ·

P(X = a) 1/3 · · 1

(a) Vul de missende waarden in.

(b) Zijn X en Y onafhankelijk? (Beredeneer je antwoord.)

(c) Bereken E[X], E[Y ], en Cov(X, Y ). (Rond de antwoorden niet af.)

2. DNA analyse. Na een misdaad weet de politie dat de dader een inwoner van Eindhoven
(200 000 inwoners) is en een zeldzaam kenmerk heeft. De kans dat iemand dit kenmerk heeft is
1/200 000, zodat het verwachte aantal inwoners met dit kenmerk één is.

Stel dat de politie een persoon met het kenmerk vindt, wat is de kans dat er nog (minstens)
één inwoner met dit kenmerk is?

3. Multinomiale verdeling. Stel dat (X, Y ) ∼ Mult(n, p1, p2) met n ∈ N, p1, p2 ∈ (0, 1). De
marginale verdelingen zijn dan X ∼ Bin(n, p1) en Y ∼ Bin(n, p2).

(a) Bewijs dat geldt X + Y ∼ Bin(n, p1 + p2).

(b) Bewijs dat geldt Cov(X, Y ) = 1
2

(
Var(X + Y ) − Var(X) − Var(Y )

)
, en gebruik dit om

Cov(X, Y ) te berekenen.

4. U is Unif[0, 1] verdeeld. Bereken de correlatiecoefficiënt

ρ(U,U2) =
Cov(U,U2)√

Var(U)
√

Var(U2)
.
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5. Geef een gemotiveerd antwoord op de volgende vragen:

(a) A en B zijn twee gebeurtenissen met 0 < P(A) < 1 en 0 < P(B) < 1. Als A ⊆ B, kunnen
A en B onafhankelijk zijn?

(b) Laat zien dat voor een stochast X met waarden in N geldt

E[X] =
∞∑
i=0

P(X > i).

(c) Ik verkoop mijn oude fiets, en ik accepteer het eerste aanbod van meer dan K Euro. Stel
dat de offertes onafhankelijk binnenkomen met dezelfde cumulatieve verdelingsfunctie F .
Wat is het verwachte aantal binnenkomende aanbiedingen voordat ik de fiets verkoop?
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