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Prawdopodobieństwo warunkowe:

• P (A|B) = P (A∩B)
P (B)

• P (A ∩B) = P (B)P (A|B)

• P (A1 ∩ · · · ∩An) = P (A1)P (A2|A1)P (A3|A1 ∩A2) . . . P (An|A1 ∩ . . . An−1) (wzór iloczynowy)

• P (Hj |T ) = P (T )P (T |Hj)∑n

i=1
P (Hi)P (T |Hi)

gdzie hipotezy H1 . . . Hn dzielą przestrzeń Ω (wzór Bayessa)

Zadanie 2.1 Turniej
2n graczy gra turniej play-off. Jakie jest prawdopodobieństwo, że trzeci najlepszy gracz rozegra więcej meczów
niż drugi najlepszy?

Zadanie 2.2 Paradoks dnia urodzin
W klasie jest n osób. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że pewne dwie osoby mają urodziny tego samego
dnia. Jak duże musi być n, aby to prawdopodobieństwo było większe niż 12 ?

Zadanie 2.3 Problem wyboru sekretarki
Chcemy zatrudnić sekretarkę. Zgłosiło się n kandydatek, po czym przychodzą one po kolei na rozmowę. Każdą
z kandydatek możemy porównać do każdej z wcześniejszych kandydatek (biorąc pod uwagę wiek, charakter,
poczucie humoru, urodę etc). Jesli nie wybierzemy danej kandydatki to wybierze ona inną posadę. Naszym
celem jest opracowanie strategii, która maksymalizuje prawdopodobieństwo wyboru najlepszej kandydatki.
Ograniczymy się przy tym do strategii następującej postaci:

• odrzuć k pierwszych kandydatek

• wybierz pierwszą kandydatkę lepszą od wszystkich wcześniejszych.

Nie musisz dowodzić, że optymalna strategia ma taką właśnie postać, choć warto się nad tym zastanowić.
Należy ustalić:
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a) jakie prawdopodobieństwo sukcesu gwarantuje ta strategia ?

b) jaka jest optymalna wartość parametru k ?

c) jakie prawdopodobieństwo sukcesu odpowiada tej wartości?

Zadanie 2.4 Listy
n listów włożono losowo do n zaadresowanych kopert (każdy list ma swojego docelowego adresata; wszyscy
adresaci są różni). Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że:

a) żaden list nie trafił do właściwej koperty?

b) dokładnie k listów trafiło do właściwych kopert?

Zadanie 2.5 Kartki
Wybrano losowo jedną z trzech kartek, pomalowanych z obu stron: czarno-czarnej, czarno-białej i biało-białej,
a następnie wybrano losowo jedną z jej stron. Jeśli ta strona jest czarna, to jakie jest prawdopodobieństwo
tego, że druga też jest czarna?

Zadanie 2.6 Zabawa z książką telefoniczną
Wybieramy losowo numer z książki telefonicznej i pod niego dzwonimy. Osobę, która odbierze pytamy o to,
czy ma dwójkę dzieci, a jeśli okaże się, że tak, to:

a) pytamy, czy ma syna. Jeśli okaże się, że tak, to jakie jest prawdopodobieństwo tego, że drugie dziecko
też jest synem?

b) pytamy, czy któreś z dzieci ma na imię Jaś. Jeśli okaże się, że tak, to jakie jest prawdopodobieństwo
tego, że drugie dziecko też jest synem?

Zadanie 2.7 Monty Hall - baby version
Gracz w teleturnieju wybiera jedną z 3 zasłon. Za jedną z zasłon jest ukryty samochód, za pozostałymi nic
nie ma. Prowadzący odsłania jedną z pozostałych dwóch zasłon i pokazuje, że niczego za nią nie ma, po
czym daje graczowi szansę na zmianę wyboru.

a) Czy gracz powinien zmienić swój wybór?

b) Jakie maksymalne prawdopodobieństwo sukcesu może uzyskać?
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c) Jak zmieni się sytuacja, jeśli zasłon jest 100, a prowadzący odsłania wszystkie poza wskazaną przez
gracza i jedną inną?

Zadanie 2.8 Telefony
Mamy do dyspozycji 3 telefony. Wiemy, że jeden z nich zawsze działa, drugi nigdy nie działa (ale zjada
monety), a trzeci działa z prawdopodobieństwem p = 1

2 (w pozostałych przypadkach zjada monety). Próbu-
jemy zadzwonić z jednego z automatów i zjada on monetę. Zmieniamy automat i udaje nam się zadzwonić.
Próbujemy raz jeszcze (nie zmieniając telefonu) i znów się udaje. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że
telefon z którego zadzwoniliśmy 2 razy jest tym, który zawsze działa? Czy odpowiedź zmieniłaby się, gdyby
nie było w zadaniu pierwszej (nieudanej) próby?

Zadanie 2.9 Model urnowy Polyi
W urnie są dwie kule: biała i czarna. (n−2)-krotnie losujemy kulę z urny, po czym wrzucamy ją z powrotem
wraz z drugą kulą tego samego koloru. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że po zakończeniu losowań wśród
n kul dokładnie k jest białych?

Zadanie 2.10 Monety
Mamy dane dwie monety: jedna symetryczna, zaś na drugiej zawsze wypada orzeł. Chcemy zidetyfikować
monety za pomocą dwóch rzutów. Chcemy znaleźć strategię, która minimalizuje prawdopodobieństwo popełnienia
błędu. Rzucamy losową monetą i wyrzucamy orła. Opisz dalszą optymalną strategię, tzn:

a) którą monetą rzucić w drugim rzucie?

b) jakiej odpowiedzi udzielić w zależności od wyniku rzutu?

c) jakie jest prawdopodobieństwo błędu tej strategii?

3


