
RP WNE 2016/2017, 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 - najwi ↪eksz ↪a cyfr ↪e w numerze indeksu, zaś za liczb ↪e n - najmniejsz ↪a cyfr ↪e w
numerze indeksu, powi ↪ekszon ↪a o 1. Prosz ↪e zapisać pe lne rozwi ↪azania zadań (prze-
kszta lcenia, podstawienia), a w odpowiednich miejscach wpisać dodatkowo odpowiedzi
końcowe (odpowiedź powinna być liczb ↪a w postaci u lamka dziesi ↪etnego zaokr ↪aglonego
do czterech miejsc po przecinku).

3. Strzelec odda l k strza lów do tarczy; prawdopodobieństwo trafienia w pojedynczym strzale
wynosi 1/m. Obliczyć prawdopodobieństwo, że pierwszy oraz ostatni strza l by ly celne, jeśli wia-
domo, że tarcza zosta la  l ↪acznie trafiona 3 razy.

ODPOWIEDŹ:

Rozwi ↪azanie:



4. W urnie znajduj ↪a si ↪e trzy kostki: prawid lowa oraz dwie nieprawid lowe, dla których praw-
dopodobieństwa uzyskania szóstki wynosz ↪a odpowiednio 1/m oraz 1/n. Z urny wylosowano kostk ↪e
i wykonano ni ↪a rzut, uzyskuj ↪ac szóstk ↪e. Obliczyć prawdopodobieństwo, że rzucano prawid low ↪a
kostk ↪a.

ODPOWIEDŹ:

Rozwi ↪azanie:



5. k osób, wśród których s ↪a osoby X oraz Y , siada losowo wokó l okr ↪ag lego sto lu. Nast ↪epnie,
jeśli osoba X nie siedzi obok Y , to wdaje si ↪e w rozmow ↪e z osob ↪a siedz ↪ac ↪a bezpośrednio po lewej
stronie i z prawdopodobieństwem 1/m zamienia si ↪e z ni ↪a miejscami. Jeśli nie uda si ↪e zamienić
miejscami z osob ↪a po lewej, to próbuje rozmowy z osob ↪a siedz ↪ac ↪a bezpośrednio po prawej i z
prawdopodobieństwem 1/n zamienia si ↪e z ni ↪a miejscami. Po dokonaniu ewentualnej zamiany miejsc
z jednym z s ↪asiadów, X uznaje swoje miejsce za ostateczne. Wyznaczyć prawdopodobieństwo, że
ostatecznie (tj. od razu lub po ewentualnej zamianie) X oraz Y b ↪ed ↪a siedzieć obok siebie.

ODPOWIEDŹ:

Rozwi ↪azanie:


