
RP WNE 2011/2012, III seria zada«

1. Osoby O1, O2, . . . O10 ustawiaj¡ si¦ losowo w kolejce. Zbada¢ niezale»no±¢ zdarze«
a) {O1 stoi bezpo±rednio przed O2}, {O5 stoi przed O4 (niekoniecznie bezpo±rednio)},
b) {O1 stoi przed O2 i przed O3}, {O2 nie stoi na ko«cu}.
2. Rzucamy dwiema kostkami. Okre±lmy zdarzenia: A1 - na pierwszej kostce wypadªa

nieparzysta liczba oczek, A2 - na drugiej kostce wypadªa nieparzysta liczba oczek, A3 - suma
liczb oczek wyrzuconych na obu kostkach jest liczb¡ nieparzyst¡. Czy zdarzenia te s¡ niezale»ne
parami? Czy s¡ niezale»ne zespoªowo?

3. W urnie I umieszczono pi¦¢ biaªych oraz trzy czarne kule, a w urnie II - dwie biaªe i dwie
czarne kule. Powtarzamy 10 razy nast¦puj¡ce losowanie: ci¡gniemy po jednej kuli z ka»dej urny,
ogl¡damy je, oraz wrzucamy z powrotem. Obliczy¢ prawdopodobie«stwo tego, i» co najmniej
dwa razy wyci¡gni¦to kule tych samych kolorów.

4. W urnie znajduje si¦ sze±¢ prawidªowych kostek oraz jedna faªszywa, z dwiema szóstkami
i czterema jedynkami. Losujemy kostk¦ z urny i wykonujemy ni¡ 10 rzutów.
a) Jakie jest prawdopodobie«stwo tego, »e ka»da z wyrzuconych liczb oczek b¦dzie jedynk¡

lub szóstk¡?
b) Zaªó»my, »e ka»da z wyrzuconych liczb jest jedynk¡ lub szóstk¡. Jakie jest prawdopodo-

bie«stwo tego, »e wylosowana kostka jest faªszywa?

5. Strzelec A tra�a do celu z prawdopodobie«stwem 2
3
, a strzelec B - z prawdopodobie«stwem

3
4
. Oddano 6 strzaªów: za ka»dym razem strzelcy rzucaj¡ symetryczn¡ monet¡ i w przypadku

wypadni¦cia orªa A oddaje strzaª, w przypadku wypadni¦cia reszki strzela B. Jakie jest praw-
dopodobie«stwo tego, »e
a) cel zostaª tra�ony 4 razy;
b) strzelaª tylko strzelec A, je±li cel zostaª tra�ony 4 razy?
Jaka liczba tra�e« jest najbardziej prawdopodobna?

6. Tekst artykuªu zawiera 1 000 000 znaków. W trakcie pisania ka»dy znak mo»e zosta¢
bª¦dnie wprowadzony z prawdopodobie«stwem 0, 001. Recenzent znajduje ka»dy z bª¦dów z
prawdopodobie«stwem 0, 99. Wyznaczy¢ przybli»one prawdopodobie«stwo tego, »e a) przed
recenzj¡ b) po recenzji tekst b¦dzie zawieraª nie wi¦cej ni» 2 bª¦dy. Oszacowa¢ bª¡d zwi¡zany
z przybli»eniem.

Przykªadowe zagadnienia na kartkówk¦
1. Poda¢ de�nicj¦ niezale»no±ci zdarze«. Co to znaczy, »e zdarzenia A1, A2, . . ., A20 s¡

niezale»ne parami?

2. Z talii 52 kart wylosowano dwie karty bez zwracania. Czy zdarzenia {wylosowano co
najmniej jednego kiera} oraz {nie wylosowano »adnej �gury} s¡ niezale»ne?

3. Dane s¡ zdarzenia A, B, przy czym P(A) ∈ {0, 1}. Udowodni¢, »e A i B s¡ niezale»ne.

4. Co to jest schemat Bernoulliego?

5. Rzucono 10 razy kostk¡. Jakie jest prawdopodobie«stwo tego, »e wyrzucono dokªadnie
siedem trójek? Jaka liczba trójek jest najbardziej prawdopodobna?

6. Losujemy niezale»nie 10 liczb x1, x2, . . ., x10 ze zbioru {1
2
, 2}. Obliczy¢ prawdopodobie«stwo

tego, »e x1x2 . . . x10 = 4.

7. Z przedziaªu [0, 3] wylosowano niezale»nie 20 liczb. Obliczy¢ prawdopodobie«stwo tego,
»e dokªadnie poªowa z nich tra� do przedziaªu [2, 3].

8. Sformuªowa¢ twierdzenie Poissona.

9. Z przedziaªu [0, 1000] wylosowano niezale»nie 2000 liczb. Obliczy¢ przybli»one praw-
dopodobie«stwo tego, »e co najmniej 3 z nich tra� do przedziaªu [20, 21]. Oszacowa¢ bª¡d
zwi¡zany z przybli»eniem.


