
RP WNE 2018/2019, II seria zadań domowych (trzy zadania)

Imi ↪e i nazwisko ................................................... Numer indeksu ................

W zadaniach poniżej, za liczb ↪e k prosz ↪e podstawić sum ↪e cyfr w numerze indeksu,
za liczb ↪e m - sum ↪e dwóch najwi ↪ekszych cyfr w numerze indeksu, zaś za liczb ↪e n -
najmniejsz ↪a cyfr ↪e w numerze indeksu, powi ↪ekszon ↪a o 1. Przyk ladowo, dla indeksu
609999: k = 42, m = 18, n = 1.
Prosz ↪e zapisać pe lne rozwi ↪azania zadań (przekszta lcenia, podstawienia), a w odpo-
wiednich miejscach wpisać dodatkowo odpowiedzi końcowe (odpowiedź powinna być
liczb ↪a w postaci u lamka dziesi ↪etnego zaokr ↪aglonego do czterech miejsc po przecinku).

3. Z talii 52 kart losujemy kolejno po jednej karcie bez zwracania. Obliczyć prawdopodobieństwo
tego, że pierwszy as pojawi si ↪e za k-tym razem, jeśli za n-tym razem otrzymano pika, a za m-tym
razem nie otrzymano trefla.

ODPOWIEDŹ:

Rozwi ↪azanie:



4. W urnie znajduje si ↪e k kostek: m prawid lowych oraz k−m fa lszywych, na ściankach których
widniej ↪a wy l ↪acznie szóstki. Losujemy ze zwracaniem n + 2 razy po jednej kostce i każd ↪a z kostek
wykonujemy jeden rzut. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że otrzymamy same szóstki.

ODPOWIEDŹ:

Rozwi ↪azanie:



5. W pewnym mieście jest m cukierni z lodami, przy czym cukiernia o numerze j ma w asor-
tymencie j smaków lodów. Klient losowo wybiera lodziarni ↪e a b ↪ed ↪ac w lodziarni kupuje po jednej
ga lce lodów w każdym dost ↪epnym smaku. W ramach promocji, za każd ↪a zakupion ↪a ga lk ↪e lodów
klient dostaje zdrapk ↪e pewnej loterii, na której widnieje jedna z liczb {1, 2, . . . , k}. Obliczyć praw-
dopodobieństwo, że klient wybra l lodziarni ↪e o numerze 2, jeśli na wszystkich zdrapkach widnia la
liczba 1.

ODPOWIEDŹ:

Rozwi ↪azanie:


