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(1) Funkcja rand generuje losow¡ liczb¦ z przedziaªu [0, 1] z rozkªadem jednostajnym.
U»yj tej funkcji do wygenerowania losowo jednej z liczb 1, . . . , 6 (ka»da z tym sa-
mym prawdopodobie«stwem). Wygeneruj 1000 takich liczb, i przedstaw wyniki
na wykresie. Oblicz ±redni wynik. Powtórz to 100 razy i wygeneruj histogram
wyników. Oblicz analitycznie warto±¢ oczekiwan¡ i odchylenie standardowe symu-
lowanej zmiennej losowej.

(2) Napisz kod symuluj¡cy znany problem �Monty Hall�. Oszacuj numerycznie praw-
dopodobie«stwa wygrania ze zmian¡ i bez zmiany.

(3) Napisz kod symuluj¡cy zmody�kowan¡ wersj¦ problemu �Monty Hall�. Do wy-
boru jest 7 kubków, i wybra¢ mo»na 3. Nast¦pnie z pozostaªych wskazywane s¡
3 puste kubki. Nast¦pnie mo»na pozosta¢ przy swoim wyborze 3 kubków albo
zamieni¢ je na jeden pozostaªy niewybrany i nieodkryty. Oszacuj numerycznie
prawdopodobie«stwa wygrania ze zmian¡ i bez zmiany.

(4) Napisz kod symuluj¡cy nast¦puj¡c¡ sytuacj¦. Prysznic bierze Magda lub Agnieszka
(obie bior¡ prysznic jednakowo cz¦sto). Sªycha¢, »e osoba bior¡ca prysznic ±piewa.
Wiemy, »e Magda zawsze ±piewa pod prysznicem. Natomiast Agnieszka ±piewa
tylko wtedy, kiedy jest w dobrym humorze, ±rednio raz na 4 prysznice. Oszacuj
numerycznie prawdopodobie«stwo, »e pod prysznicem jest Magda.

(5) Oszacuj numerycznie pole elipsy
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�rzucaj¡c� losowo punkty na prostok¡t [−2, 2]× [−1, 1] (z rozkªadem ka»dej zmien-
nej jednostajnym).

• Najpierw narysuj elips¦, i zatrzymaj j¡ komend¡ hold on

• Nast¦pnie �rzu¢� 100 punktów na prostok¡t, zaznacz je na rysunku elipsy, i
policz te, które wpadªy do ±rodka elipsy.

• Policz przybli»one pole dziel¡c ilo±¢ punktów które �wpadªy� przez ilo±¢ wszyst-
kich punktów.

• Niech Xi b¦dzie zmienn¡ losow¡ która przyjmuje warto±¢ 1 je»eli j-ty punkt
wpadª do ±rodka elipsy i 0 je»eli nie wpadª. Na podstawie danych numerycz-
nych z poprzednich punktów oszacuj warto±¢ oczekiwan¡ tej zmiennej i jej
wariancj¦.

• Niech A1000 =
1
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∑1
i=1 000Xi. U»ywaj¡c Centralnego Twierdzenia Granicz-

nego oszacuj ±redni¡, wariancj¦ i odchylenie standardowe A1000.
(6) Nast¦puj¡c¡ caªk¦ 10-krotn¡ mo»na obliczy¢ dokªadnie:∫ 2
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x1x2 · · · x10 dx1dx2 · · · dx10.

• Oblicz t¡ caªk¦ dokªadnie
• Oszacuj t¡ caªk¦ metod¡ Monte Carlo, oraz zwi¡zane odchylenie standardowe
• Wykonaj obliczenia z 10000, 40000 i 160000 punktami i ustal na ile odchyle«
standardowych wynik ró»ni si¦ od wyniku dokªadnego.
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