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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN: Xác suất thống kê 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Học kỳ I, Năm học 2017-2018 

Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi gồm 02 trang. 
Sinh viên không được sử dụng tài liệu. Các kết quả là số cần ít nhất ba chữ số sau dấu phảy. 

Câu 1.  
Gieo hai con xúc xắc 6 mặt cân đối đồng chất. 
a. Tính xác suất nhận được hai mặt giống nhau.
b. Cho biết tổng hai mặt nhận được nhỏ hơn 5. Tính xác suất nhận được hai mặt giống nhau.
c. Tính xác suất có ít nhất một mặt là 6.
d. Cho biết hai mặt nhận được khác nhau, tính xác suất có ít nhất một mặt là 6.

Câu 2.  
Giả sử có n (n<200) người tham dự một bữa tiệc và không ai được sinh ra vào ngày 29 tháng 2 
(năm nhuận). Giả sử thêm rằng xác suất sinh ra vào một ngày bất kỳ trong năm của mọi người là 
như nhau và xác suất sinh của mỗi người là độc lập với nhau. Tính xác suất để mỗi người trong n 
người này có một sinh nhật khác nhau. 

Câu 3.  
Trong một lớp học có 60% sinh viên thích Alpenliebe, 70% thích Sôcôla, và 40% thích cả hai loại. 
Hỏi xác suất một sinh viên được lựa chọn ngẫu nhiên không thích Alpenliebe cũng không thích 
Sôcôla là bao nhiêu? 

Câu 4.  
Cho biết X và Y là hai biến ngẫu nhiên tuân theo phân bố sau: X ~ N(0,1), Y ~ N(1,4). 
a. Tính P(X ≤ 1.5) và P(X ≤ -1).
b. Tìm phân bố của (Y-1)/2.
c. Tính P(-1 ≤ Y ≤ 1)

Câu 5.   
Trong một nghiên cứu về cân nặng 𝑋 của một nhóm người trưởng thành, một mẫu ngẫu nhiên gồm 

300 người có cân nặng trung bình là 150 kg và độ lệch chuẩn là 30 kg. 

a. Tính phương sai của biến ngẫu nhiên trung bình mẫu 𝑋.

b. Tìm khoảng tin cậy 96% đối với cân nặng trung bình 𝜇  của nhóm này.

Câu 6.  
Giả sử trong một cuộc thử nghiệm về nhận biết mùi vị bia có 100 người tham gia. Mỗi người được 
uống một cốc bia 333 và phải chỉ ra đây có phải bia 333 không. Kết quả thống kê cho thấy trong 
100 người tham gia, 46 người nhận biết sai. Có một nhận định là thực ra những người tham gia thử 
nghiệm đều nhận biết hoàn toàn ngẫu nhiên. Hãy kiểm định nhận định trên bằng các bước sau: 
a. Phát biểu các giả thuyết cần kiểm định.
b. Tính P-value và kết luận.
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Câu 7.  
Theo thống kê, số email/tháng của các khách hàng của một nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) là 
một phân bố chuẩn có trung bình và độ lệch chuẩn là 200 email và 126 email. ISP nghi ngờ rằng số 
lượng email đang tăng và muốn lên kế hoạch để đáp ứng nhu cầu. ISP lấy mẫu của 35 khách hàng 
trong tháng gần nhất thì trung bình là 242,6 email. Hãy: 
a. Phát biểu các giả thuyết cần kiểm định. 
b. Chọn và tính giá trị tiêu chuẩn kiểm định. Với mức ý nghĩa 5%, ISP có nên bác bỏ giả thuyết 

H0. 

 

Bảng phân bố tích lũy của phân bố chuẩn 
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