
RP WNE 2018/2019, III 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).

6. W szkole S1 uczy si ↪e k(m + 1) ch lopców oraz 2(n + 5)(m + 1) dziewcz ↪at, a w szkole S2

uczy si ↪e 6mk ch lopców oraz pewna liczba dziewcz ↪at. Wykonujemy nast ↪epuj ↪ac ↪a dwuetapow ↪a proce-
dur ↪e. Najpierw losujemy szko l ↪e, przy czym prawdopodobieństwo wybrania szko ly S1 wynosi n/k,
a prawdopodobieństwo wybrania szko ly S2 jest równe 1− n/k. W drugim kroku losujemy ucznia z
wybranej szko ly. Wiadomo, że zdarzenia A = {wybrano szko l ↪e S1} oraz B = {wylosowany uczeń
jest ch lopcem} s ↪a niezależne. Ile dziewcz ↪at uczy si ↪e w szkole S2?

ODPOWIEDŹ:

Rozwi ↪azanie:



7. Na pewnym przedmiocie przewidziano dwie grupy ćwiczeniowe G1, G2, z których każda ma
limit 10 osób. Na przedmiot zapisze si ↪e dwudziestu studentów i w momencie rejestracji każdy stu-
dent poda numer grupy, do której chcia lby ucz ↪eszczać; prośba ta zostanie natychmiast spe lniona,
jeśli tylko w danej grupie b ↪ed ↪a jeszcze miejsca. Na podstawie danych historycznych Dziekanat
przewiduje, iż grupa G1 b ↪edzie preferowana z prawdopodobieństwem m/k, a grupa G2 z prawdo-
podobieństwem 1−m/k. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że w momencie gdy jedna z grup si ↪e
zape lni, w drugiej pozostan ↪a n + 2 miejsca wolne.

ODPOWIEDŹ:

Rozwi ↪azanie:



8. W pewnym mieście jest km ulic, wśród których jest ulica Polna. Każdego dnia inspek-
tor wybiera losowo trzy ulice (wybór każdej trójki ulic jest jednakowo prawdopodobny, wybory w
różnych dniach s ↪a niezależne), a nast ↪epnie, w godzinach popo ludniowych, dokonuje oceny jakości
nawierzchni każdej z nich. Dla każdej ulicy prawdopodobieństwo znalezienia uszkodzenia wynosi
1/(n + 20); uszkodzenie takie jest natychmiast usuwane tego samego dnia w godzinach nocnych.
Korzystaj ↪ac z twierdzenia Poissona, obliczyć przybliżone prawdopodobieństwo tego, iż w trakcie
km(m + 10) kolejnych dni ulica Polna b ↪edzie remontowana co najmniej dwa razy.

ODPOWIEDŹ:

Rozwi ↪azanie:


