RP WNE 2017/2018, III seria zadań domowych (trzy zadania)
Imie, i nazwisko ................................................... Numer indeksu ................
W zadaniach poniżej, za liczbe, k prosze, podstawić sume, cyfr w numerze indeksu, za
liczbe, m - najwieksz
a, cyfre, w numerze indeksu, zaś za liczbe, n - najmniejsza, cyfre, w
,
numerze indeksu, powiekszon
a, o 1. Prosze, zapisać pelne rozwiazania
zadań (prze,
,
ksztalcenia, podstawienia), a w odpowiednich miejscach wpisać dodatkowo odpowiedzi
końcowe (odpowiedź powinna być liczba, w postaci ulamka dziesietnego
zaokraglonego
,
,
do czterech miejsc po przecinku).
6. Urna zawiera n+1 bialych kul oraz k(n+1) czarnych kul. Na jednej bialej kuli oraz na pewnej
liczbie czarnych kul umieszczono cyfre, 1, na pozostalych kulach umieszczono cyfre, 0. Losujemy
kule, z urny i rozważamy zdarzenia A = { wylosowana kula jest biala }, B = { na wylosowanej
kuli umieszczono cyfre, 0 }. Wiadomo, że zdarzenia A i B sa, niezależne. Na ilu czarnych kulach
umieszczono cyfre, 1?
ODPOWIEDŹ:
Rozwiazanie:
,

7. Każdego dnia pracy, akwizytor odwiedza jedna, z n + 3 firm, wybrana, w sposób losowy
(każda z nich ma te, sama, szanse,
, wybory w różnych dniach sa, niezależne). Jeśli w ustalonym dniu
akwizytor zlożyl wizyte, w tej samej firmie co w dniu poprzednim, jego przelożony udziela mu nagany.
Akwizytor traci prace, w dniu w którym otrzyma m-ta, nagane.
, Obliczyć prawdopodobieństwo, że
akwizytor zostanie zwolniony w k-tym dniu swojej pracy.
ODPOWIEDŹ:
Rozwiazanie:
,

8. Informatyk administruje praca, 2n serwerów, z których każdy obsluguje jednocześnie m2
programów zabezpieczonych haslem. Każdego dnia informatyk wybiera losowo serwer oraz program
przezeń obslugiwany (każdy wybór ma te, sama, szanse,
, wybory w różnych dniach sa, niezależne), a
nastepnie
zmienia
has
lo
dost
epu
do
tego
programu.
Korzystaj
ac
, z twierdzenia Poissona, obliczyć
,
,
przybliżone prawdopodobieństwo tego, że w ciagu
2kmn kolejnych dni, informatyk zmieni haslo w
,
najkrótszym programie co najmniej dwa razy.
Uwaga: Zakladamy, że każde dwa programy maja, różna, dlugość.
ODPOWIEDŹ:
Rozwiazanie:
,

