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Dit tentamen bestaat uit 6 opgaven en een tabel
Gebruik van een eenvoudige rekenmachine is wel toegestaan,

gebruik var] een Grafische Rekenmachine (GR) is NIET toegestaan!
Vermeld uw naam en studentnummer op het werk.

1. Om de tegenvallende resultaten bij het eindexamen wiskunde te verbeteren,
wordt een nieuwe lesmethode ontwikkeld. Alvorens deze methode algemeen
in te voeren, krijgt gedurende een jaar 10% van de leerlingen les volgens deze
methode. Na dit jaar blijkt dat bij de nieuwe methode 80% van de leerlingen
een voldoende heeft gehaald. In totaal blijkt 60To van de leerlingen een
voldoende te hebben gehaald. We komen een leerling tegen en horen dat hij
een voldoende heefb gehaald. \Mat is de kans dat deze leerling volgens de
oude methode les heeft gehad?

2. Uit een spel kaarten (bestaande uit 52 kaarten, gelijkelijk verdeeld over de
vier kleuren: harten, ruiten, klaveren en schoppen) worden lukraak, zonder
teruglegging vier kaarten getrokken.
a. Wat is de kans dat van de kleur harten er (precies) twee kaarten getrokken

worden?
b. Wat is de kans dat men slechts kaarten van één kleur trekt?

---)c. Wat is het verwachte aantal kleuren dat men trekt?

3. Gegeven is dat X enY een simultane kansfunctie hebben die wordt gegeven
door P(X :  i  en Y :  j ) :  *(à) '* ,  voor j  :  0,1,  2,3 en' i  :0, . . ' ,3 -  i

Bepaal de marginale kansfunctie van X.
Zijn X en Y onafhankelijk? (Motiveer uw antwoord!)
Bepaal de kansfunctie van X +Y.
Bereken de voorwaardelijke kansfunctie van X gegeven dat Y : 0.

De stochastische variabele X is standaardnormaal verdeeld. Bepaal de
kansdichtheid van (X -L\2.

\\b. De onaÍhankelijke stochastische variabelen X en Y zljn beide uniform
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5. Bij een kleine supermarkt zijn twee kassa's. Bij beide kassa's duurt het
aÍrelieneri per klant eell exponerrtieel vercieeldc tijd met een gemicideide van
2 minuten; deze tijdsduren zijn onderling onaÍhankelijk. Wanneer mijnheer
Huisman bij de kassa's aankomt ziet hij dat ze allebei bezet zijn maar dat er
verder niemand staat te wachten. zlj v (resp. W) de resterend,e tijd tot de
klant bij kassa 1 (resp. kassa 2) klaar is, en zij X de tijd die de heer Fluisman
zelf nodig heeft voor het afrekenen.
a. Geef de kansdichtheid van X en de kansdichtheid van Z.
Laat M: min(V, W) de tijd zijn die verstrijkt totdat één van de kassa's
vrijkomt zodat de heer Huisman bediend kan worden.

7b. Toon aan dat M exponentieel verdeeld is met parameter 1.
Zrj T de totale tijd die de heer Huisman kwijt is, dus ? : M + X.
c. Bereken p(X,T).

6. Een hobbyist heeft voor een electrische schakeling een weerstand nodig van
ruim 10 kO. Omdat hij die niet heeft, maar nog wel een groot aantal
weerstanden van 470 Q, besluit hij daarvan 22 stuks in serie te solderen.
Neem aan dat de weerstanden onderling onafhankelijk zijn en uniform
verdeeld tussen 420 en 520 Q. Voor de schakeling is van belang dat de totale
weerstand (dus de som van de 22 weerstanden) niet onder de 10 k0 komt.
a. Bereken de verwachtingswaarde en variantie van de totale weerstand.
b. Benader de kans dat de totale weerstand toch lager dan 10 ke is.
Voordat hij aan het solderen slaat controleert de hobbyist alle weerstanden
van 470 fl die hij heeft; dit zijn er 35. De controle is nodig omdat hij weet dat
de weerstanden afkomstig zijn van een partij, v/aarvan 30 % doorgebrand is.
c. Benader (m.b.v. continuiteitscorrectie) de kans dat er van de 3b

exemplaren minstens 22 bruikbaar ziin.
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Hypergeometrische verdeling:

Geometrische verdeling:

Erlang verdeling:
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De standaardnormale verdeling

De tabel geeft de verdelingsfunctie Q voor een standaardnormale
toevaisvariabele Z:

a@) _- P(z < 4: + [" e-"/2dr' l2r J _,_

Voorbeeld:  0(1.65) :P(Z < 1.65) :0.9505

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
.5000 .5040 .5080 .5120 .5160 .5199 .5239 .5279 .5319 .5359
.5398 .5438 .5478 .5577 .5557 .5596 .5636 .5675 .5714 .5753
.5793 .5832 .5871 .5910 .5948 .5987 .6026 .6064 .6103 .614r
.6179 .6217 .6255 .6293 .6331 .6368 .6406 .6443 .6480 .65L7
.6554 .6591 .6628 .6664 .6700 .6736 .6772 .6808 .6844 .6879
.6915 .6950 .6985 .7019 .7054 .7088 .7L23 .7157 .7190 .7224
.7257 .7291 .7324 .7357 .7389 .7422 .7454 .7486 .7517 .7549
.7580 .76L1 .7642 .7673 .7704 .7734 .7764 .7794 .7823 .7852
.7881 .7910 .7939 .7967 .7995 .8023 .8051 .8078 .8106 .8133
.8159 .8186 .8272 .8238 .8264 .8289 .8315 .8340 .8365 .8389
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,8413 .8438 .8461 .8485 .8508 .8531 .8554 .8577 .8599 .862r
.8643 ,8665 .8686 .8708 .8729 .8749 .8770 .8790 .8810 .8830
.8849 .8869 .8888 .8907 .8925 .8944 .8962 .8980 .8997 .9015
.9032 .9049 .9066 .9082 .9099 .9115 .913L .9t47 .9162 .9L77
.9192 .9207 .9222 .9236 .925L .9265 .9279 .9292 .9306 .9319
.9332 .9345 .9357 .9370 .9382 .9394 .9406 .9418 .9429 .9441
.9452 .9463 .9474 .9484 .9495 .9505 ,9515 .9525 .9535 ,9545
.9554 .9564 .9573 .9582 .9591 .9599 .9608 .9616 .9625 .9633
.9641 .9649 .9656 .9664 .967L .9678 .9686 .9693 .9699 .9706
.9773 .97t9 .9726 .9732 .9738 .9744 .9750 .9756 .9767 .9767
.9772 .9778 .9783 .9788 .9793 .9798 .9803 .9808 .9812 .9817
.9821 .9826 .9830 .9834 .9838 .9842 .9846 .9850 .9854 ,9857
.9861 .9864 .9868 .9871 .9875 .9878 .9881 .9884 .9887 .9890
.9893 ,9896 .9898 .9901 .9904 .9906 .9909 .9911 .9913 .9916
.9918 .9920 .9922 .9925 .9927 .9929 .9931 .9932 .9934 .9936
.9938 ,9940 .9941 .9943 .9945 .9946 .9948 .9949 .9951 .9952
.9953 ,9955 .9956 .9957 .9959 .9960 .9961 .9962 .9963 .9964
.9965 .9966 .9967 .9968 .9969 .9970 .9977 .9972 .9973 ,9974
.9974 .9975 .9976 .9977 .9977 .9978 .9979 ,9979 .9980 .9981
.9981 .9982 .9982 .9983 .9984 .9984 .9985 .9985 .9986 .9986
.9987 .9987 .9987 .9988 .9988 .9989 .9989 .9989 .9990 .9990
.9990 .9991 .9991 .9991 .9992 .9992 .9992 .9992 .9993 .9993
.9993 .9993 .9994 .9994 .9994 .9994 .9994 .9995 .9995 .9995
,9995 .9995 .9995 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9997
.9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9998


