
Zad4. W podanym niżej tekście występują pewne zależności przyczynowo skutkowe opisane liczbowo 

prawdopodobieostwami warunkowymi. Proszę podad zbiór CP takich prawdopodobieostwa warunkowych oraz 

narysowad graf przyczynowo–skutkowy. Za pomocą stworzonego grafu, proszę przeprowadzid wnioskowanie, 

by odpowiedzied na następujące pytanie: W jakim stopniu statystyczny Polak ma podwyższone ciśnienie krwi. 

 Na złą kondycję serca z całą pewnością ma wpływ zarówno niewłaściwa dieta, jak i nałóg 

palenia papierosów. Choroba serca bardzo często skutkuje podwyższonym ciśnieniem krwi. Ponadto 

osoby z chorobą serca mają niewłaściwe wyniki na echokardiogramie. 

 Z najnowszych badao przeprowadzonych przez TNS OBOP jednoznacznie wynika, że 30% Polaków 

pali papierosy nie zważając na konsekwencje zdrowotne. Te same badania wykazały również, że 

zaledwie 60% badanych utrzymuje właściwą dietę bogatą w składniki mineralne i wartości odżywcze. 

Mało kto niestety zdaje sobie sprawę, że palenie papierosów i niewłaściwe odżywianie zwiększa 

ryzyko choroby serca do 80%. W przypadku, gdy źle odżywiająca się osoba nie pali, ryzyko dla jej 

serca jest zmniejszone o 30% w porównaniu z poprzednią sytuacją. Aby dokonad porównania, 

przedstawiono również jak wpływa sam fakt palenia papierosów przy zachowaniu właściwej diety na 

kondycje serca. Stwierdzono zatem, że palenie papierosów w takim przypadku zwiększa ryzyko 

choroby do 40%, natomiast gdy dana osoba nie pali i dobrze się odżywia, jedynie w 10% jest 

narażona na ryzyko choroby serca.  

 Jak donosi nasz regionalny ekspert ds. chorób serca, doktor Mariusz Żyła, 70% pacjentów z 

niewydolnością serca ma zwiększone ciśnienie krwi. Bardziej wiarygodnym czynnikiem jest jednak 

echokardiogram, który poprawnie wykazuje chorobę (anomalię w wynikach) u 80% badanych. 

Niestety zarówno wysokie ciśnienie krwi, jak i wynik echokardiogramu jest błędny u 10% wszystkich 

przypadków i źle klasyfikuje osobę zdrową.  

Zad 5. W podanym niżej tekście występują pewne zależności przyczynowo skutkowe opisane liczbowo 

prawdopodobieostwami warunkowymi. Proszę podad zbiór CP takich prawdopodobieostwa warunkowych oraz 

narysowad graf przyczynowo–skutkowy. Za pomocą stworzonego grafu, proszę przeprowadzid wnioskowanie, 

by odpowiedzied na następujące pytanie: Jaki jest rozkład pozytywnych i negatywnych ocen koocowych z 

przedmiotu sztuczna inteligencja, przy zadanych w tekście warunkach początkowych. 

 Jak powszechnie wiadomo Sztuczna Inteligencja to nowoczesny i relatywnie interesujący 

przedmiot. Prowadzący, którzy bywają krytykowani za zbyt duże wymagania i oczekiwania wobec 

studentów, dokładają wszelkich starao by zajęcia odbywały się w sposób nieszablonowy i ciekawy. 

Niestety jak na każdym przedmiocie i tu pojawia się moment napisania kolokwium. Na zdanie 

kolokwium z całą pewnością wpływ ma szereg czynników, wśród których można wyróżnid: humor 

prowadzącego, oraz przygotowanie studenta do testu. Jako iż w większości przypadków obcowanie 

ze studentami daje wiele radości, prowadzący ma średnio w 99% przypadków dobry humor. Niestety 

tego samego często nie można powiedzied o stopniu przygotowania studentów. Z anonimowych 

ankiet przeprowadzonych wśród studentów uczelni Y wynika, że 10% z nich ocenia się jako 

przygotowanych zawsze znakomicie do zajęd. Sześddziesiąt procent ankietowanych uznało, że są 

dobrze przygotowani do zajęd. Trzydzieści procent powiedziało otwarcie, że są z reguły słabo 

przygotowani do zajęd. Na poparcie opinii studentów stworzono statystyki zdawalności kolokwium. 

Stwierdzono następujące fakty: 

 Jeśli student jest znakomicie przygotowany do kolokwium, zda je na pewno, bez względu na 

humor prowadzącego. 



 Jeśli student jest dobrze przygotowany, ma 70% szans na zdanie kolokwium przy dobrym 

humorze prowadzącego, oraz 65% szans jeśli prowadzący ma gorszy humor. 

 Słabe przygotowanie studenta daje tylko 10% szans na zdanie kolokwium i to wyłącznie w 

przypadku gdy prowadzący ma dobry humor. Niestety jeśli student nie bardzo przygotuje się 

do kolokwium, a prowadzący będzie miał zły humor, to szanse na zadanie kolokwium spadają 

do jednego procenta. 

Wynik z kolokwium ma bezpośrednie przełożenie na ocenę koocową z przedmiotu. Oczywiście 

dla prowadzących ważna jest praca studenta przez cały rok, zatem duży wpływ na ocenę 

koocową ma również aktywnośd studenta na zajęciach. Zakłada się, że studenci są w 50% aktywni 

na zajęciach. I tak jeśli student zdał kolokwium to ma pewnośd lub 99% pewności, że uzyska 

ocenę pozytywną, w zależności od tego czy się bardzo udzielał na zajęciach czy też niekoniecznie. 

Jeśli ocena z kolokwium była negatywna, ale student był aktywny na zajęciach to ma 22% szans 

na pozytywną ocenę. W przeciwnym wypadku jego szanse wynoszą już tylko 1 procent. 

Zad 6. W podanym niżej tekście występują pewne zależności przyczynowo skutkowe opisane liczbowo 

prawdopodobieostwami warunkowymi. Proszę podad zbiór CP takich prawdopodobieostwa warunkowych oraz 

narysowad graf przyczynowo–skutkowy. Za pomocą stworzonego grafu, proszę przeprowadzid wnioskowanie, 

by odpowiedzied na następujące pytanie: Jakie jest prawdopodobieostwo nakręcenia kontynuacji filmu, przy 

zadanych warunkach początkowych? 

Sukces filmu w Hollywood uzależniony jest przede wszystkim od poprzednich sukcesów 

reżysera, sławnej obsady aktorskiej, oraz dużej liczby widzów, którzy potencjalnie na film się 

wybiorą. Zazwyczaj Hollywood angażuje tylko reżyserów mających średnio 70% kasowych 

produkcji (sukcesów) na swoim koncie. Biorąc pod uwagę filmy z ostatnich trzech lat, obsada 

aktorka w 80% jest dobrze znana widowni. Niestety mimo tych wszystkich czynników, tylko w 

60% przypadków liczbę widzów na seansie można było określid jako dużą. Powody tego stanu 

rzeczy są jednak nadal przedmiotem dalszych badao. 

 Prawdopodobieostwo sukcesu filmu, przy najbardziej sprzyjających warunkach 

wymienionych powyżej wynosi ok. 95%. W przypadku gdy reżyser ma na swoim koncie dużo 

sukcesów, liczba widzów jest niska, natomiast obsada jest dobrze znana, to 

prawdopodobieostwo o którym mowa wynosi już 75%. Jeżeli natomiast reżyser miał dużo 

sukcesów, obsada jest mało znana to szanse na sukces filmu wynoszą kolejno 80% przy dużej 

widowni, oraz 35% jeśli widzów było mało. Sytuacja przybiega inny przebieg jeśli reżyser jest 

mało znany. Wówczas jeśli dodatkowo obsada jest mało znana, to szanse na sukces filmu 

wynoszą tylko 5% bez względu na liczbę widzów. Liczba widzów ma znaczenie tylko jeśli obsada 

aktorska jest złożona z samych gwiazd i podnosi szanse na sukces filmu do kolejno 82% jeśli 

widownia była pełna, oraz do poziomu 25% gdy frekwencja na widowni była mała. 

 Sukces filmu jest jedną z przyczyn nakręcenia jego kontynuacji. Nie należy jednak zapominad 

o widzach, którzy bardzo często piszą do wytwórni filmowej prośby o nakręcenie kontynuacji jeśli 

film im się spodobał. Biorąc te dwa czynniki pod uwagę ustalono, że jeśli film odniósł duży sukces 

i dodatkowo duża liczba fanów prosiła o jego kontynuacje, to z całą pewnością zostanie ona 

nakręcona. Przy dużym sukcesie, nawet jeśli tylko niewielka liczba widzów ubiegała się o 

kontynuacje, istnieje 75% szans, że taka powstanie. Niestety jeśli film nie odniósł sukcesu, to bez 

względu na głosy fanów, szanse na jego kontynuacje wynoszą jedynie 2%. 

  



  

Zad 7. Proszę wymyśled sied Bayesa, na zadany przez Paostwa temat (każdy powinien byd inny), oraz 

przeprowadzid na podstawie stworzonej sieci proces wnioskowania. Sied powinna zawierad co najmniej 6 

zmiennych losowych (maksymalnie do 10ciu), z czego przynajmniej dwie zmienne powinny byd minimum 

trójstanowe. 

 


