
Egzamin z RPiS (cz¦±¢ II - 120 minut), 1 lutego 2011

Cykl indyjski: Krowa robi placki, które si¦ ±wietnie pal¡.
Na takim placku mo»na sma»y¢, uwaga:... placki!!!

Placki jedz¡ ludzie, a krowy jedz¡... ludzi. Czy jako± tak... Koªo si¦ zamyka.
(. . .) Zastosuj cykl indyjski do rozwi¡zania problemu, który ci¦ trapi.

Wilq Superbohater, tom 5
�Zebry z Bronxu�

Zadanie 1 (10 punktów). Rzucamy n > 0 razy kostk¡ czworo±cienn¡. Niech X i Y b¦d¡ odpo-
wiednio minimum i maksimum z otrzymanych wyników. Dla jakich n i k ∈ N \ {0} zmienne X
mod k i Y mod k s¡ niezale»ne?

Zadanie 2 (10 punktów). Kurs akcji wynosi dzisiaj Q. Zakªadamy, »e ka»dego dnia, niezale»nie
od pozostaªych, kurs z prawdopodobie«stwem p ro±nie do warto±ci q(1+ε) i z prawdopodobie«stwem
(1− p) spada do warto±ci q(1− ε), gdzie q jest warto±ci¡ z poprzedniego dnia, a 0 ≤ ε < 1 pewn¡
staª¡.

1. Oblicz warto±¢ oczekiwan¡ kursu po n dniach. (2 punkty)

2. Oblicz wariancj¦ kursu po n dniach. (3 punkty)

3. Dla p = 1
2 i ε = 1

2 poka», »e kurs po n dniach jest wi¦kszy ni» na pocz¡tku z prawdopodobie«-
stwem O(e−cn) dla pewnej staªej c > 0. (5 punktów)

Wskazówka: W ostatnim punkcie mo»e si¦ przyda¢ nierówno±¢ Cherno�a. Ponadto, »eby si¦
specjalnie nie nam¦czy¢, warto skorzysta¢ z magicznej nierówno±ci: 33 < 25.

Zadanie 3 (10 punktów). Wykªadowca trzyma zadania na egzamin w sej�e. Na sej�e s¡ 3 pokr¦-
tªa, ka»de z nich mo»na ustawi¢ w jednej z 3 pozycji. �eby otworzy¢ sejf, musimy ustawi¢ wszystkie
3 prawidªowo. Na pocz¡tku ustawienie wszystkich pokr¦teª jest losowe. Przekr¦camy losowo wy-
brane pokr¦tlo w losowym kierunku (ale zawsze zmieniaj¡c jego pozycje), a nast¦pnie sprawdzamy,
czy sejf zostaª otwarty � je±li nie, to powtarzamy.

1. Ile ±rednio ruchów b¦dziemy musieli wykona¢, aby otworzy¢ sejf? (5 punktów)

2. Je±li udaªo nam si¦ otworzy¢ sejf po dokªadnie trzech ruchach, to jakie jest prawdopodobie«-
stwo tego, »e zacz¦li±my ze wszystkimi trzema pokr¦tªami w zªej pozycji? (5 punktów)

Uwaga: Pierwszy ruch wykonujemy nawet je±li pokr¦tªa byªy od razu ostawione prawidªowo.

UWAGA: Ka»de zadanie oddajemy na osobnej kartce czytelnie podpisanej imieniem,

nazwiskiem i numerem indeksu. Wszystkie odpowiedzi i obliczenia nale»y uzasadni¢.



Nic tu nie ma!


