
Lista 21. Kombinatoryka, c.d.

Brydż

1. Mamy 8 kart do gry: 4 damy i 4 króle. Załóżmy, że rozróżniamy graczy (nazwijmy ich np. N, S,
W, E). Odpowiedz na pytania:

(a) Ile jest rozdań tych 8 kart po 2 między tych graczy?

(b) Ile jest takich rozdań, że gracz N ma 2 piki?

(c) Ile jest takich rozdań, że gracz N ma 2 karty tego samego koloru?

(d) Ile jest rozdań takich, że gracze N i S mają karty jednego koloru (każdy)?

(e) Ile jest rozdań, w których żaden z graczy nie ma 2 kart tego samego koloru?

(f) Jakie jest prawdopodobieństwo, że któryś z graczy ma dwie karty tego samego koloru?

2. Jak się zmienia sytuacja z zadania 1, gdy mamy 12 kart (dodajemy asy). A co jeśli mamy całą
talię (52 karty)?

3. W brydżu mamy na linii N-S 8 pików. Jakie jest p-stwo, że pozostałe 5 rozłoży się w stosunku:

(a) 3 do 2?

(b) 4 do 1?

(c) 5 do 0?

4. Kontrakt brydżowy zależy od: podziału pików 5-0 oraz impasu (w kolorze innym niż piki). Jakie
jest p-stwo wygranej, jeśli do wygranej:

(a) potrzeujemy, aby zaszły oba zdarzenia?

(b) wystarczy, że zajdzie jedno zdarzenie?

5. Kontrakt brydżowy zależy od trzech zdarzeń (niezależnych), które mają p-stwa równe: 14 ,
1
5 ,
1
6 .

Jakie mamy szanse, że wygramy, jeśli:

(a) potrzebujemy, aby zaszły wszystkie zdarzenia?

(b) wystarczy, że zajdą dwa z tych zdarzeń?

(c) wygrywamy, gdy choć jedno z tych zdarzeń zajdzie?

Poker

6. Jakie jest p-stwo, że przy losowych pięciu kartach spośród 32 kart (od siódemek do asów) dosta-
niemy:

(a) parę,

(b) dwie pary,

(c) fula,

(d) strita,

(e) karetę,

(f) pokera.

7. Jak się zmienią wyniki w poprzednim zadaniu, jeśli gramy w odmianę pokera Texas Holdem (tak
to się pisze?)?
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Monety

8. Gramy w grę. Na początku mamy 10 zł. Rzucamy dwiema monetami. Jeśli wypadna dwa orły, to
dostajemy 5 zł. W przeciwnym razie tracimy 1 zł. Przegrywamy, gdy spadamy do 0 zł. Jakie jest
p-stwo, że:

(a) Przegramy po 10 rzutach?

(b) Przegramy po 11, 13, 15,... rzutach?

(c) Przegramy po 12, 14, 16,... rzutach?

(d) Przegramy w ogóle?

Czołgi

9. ZSRR produkuje dobry czołg z p-stwem 1
3 , natomiast USA z p-stwem 2

3 . ZSRR wyprodukowało
10 czołgów, a USA tylko 5. Jakie jest p-stwo, że:

(a) ZSRR mają co najmniej 3 dobre czołgi?

(b) oba panstwa mają po 3 dobre czołgi?

(c) ZSRR ma więcej czołgów niż USA? odwrotnie? tyle samo?

Liczby i zbiory

Niech [n] = {1, 2, ..., n}.

10. Policz moc zbioru:
X = {(A,B) ⊆ [n]× [n] : A ∪B = [n] lub A ∩B = ∅}.

11. Udowodnij, że wśród n+1 liczb naturalnych ze zbioru [2n] co najmniej dwie są względnie pierwsze.

12. Zbiór ma 3n elementów. Ile jest podzbiorów, których liczebność jest podzielna przez 3?

13. Ile rozwiązań ma równanie
x1 + x2 + ...+ xk = n,

gdy xi ∈ {0, 1, ...}?
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