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Câu 1. (3 điểm) Xét nghiệm máu cho khả năng phát hiện đến 99% một loại bệnh (tức một người mắc bệnh
khi được xét nghiệm máu thì ra kết quả dương tính với xác suất là 0.99). Tuy nhiên xét nghiệm cũng cho những
kết quả dương tính giả cho 2% những người khỏe mạnh (tức là, khi một người khỏe mạnh được tiến hành thí
nghiệm thì xác suất để ra kết quả dương tính là 0.02). Cho biết 1% dân số thực sự mắc loại bệnh này. Một
người xét nghiệm 3 lần thấy 2 lần có kết quả dương tính, một lần âm tính. Hỏi rằng xác suất để anh ta mắc
bệnh là bao nhiêu?

(Gợi ý: Gs gọi H: "Sau 3 lần xét nghiệm thì có 2 lần dương tính".
- Tính P (H|người đó mắc bệnh) và P (H|người đó không mắc bệnh).
- Sau đó sử dụng công thức Bayes tính P (người đó mắc bệnh| H) =?, từ đó đưa ra kết luận.)

Câu 2. (3 điểm) Một cửa hàng có 3 chiếc xe tải cho thuê. Biết rằng số khách có nhu cầu thuê xe trong 1 ngày
của cửa hàng là một ĐLNN X tuân theo phân bố Poisson với EX = 2. Tính số xe được cho thuê trung bình
trong 1 ngày của cửa hàng (giả thuyết rằng mỗi khách chỉ thuê 1 xe).

Câu 3. (4 điểm) Cho X là ĐLNN liên tục tuân theo phân bố chuẩn với tham số µ = 1, σ2 = 4.

1. Tìm a sao cho P (X > a) = 0.75.

2. Tính P (0 ≤ X ≤ 3).

3. Tiến hành 5 quan sát độc lập về X. Gọi Y là số lần X nhận ra giá trị trong đoạn [0, 3]. Tính EY .
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