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1. Ka»da z n paªeczek zostaje zªamana na dwie cz¦±ci:dªuga i krótka, po czym wszystkie 2n kawaª-
ków poª¡czono w n par, z których ka»da tworzy now¡ paªeczk¦. Obliczy¢ prawdopodobie«stwo, »e
wszystkie paªeczki poª¡czono w porz¡dku pierwotnym; wszystkie cz¦±ciu dªugie poª¡czono z krót-
kimi.

2. Towarzysto skªada si¦ z n panów i n pa«. Tworzymy zespóª par z tego towarzystwa. Nie jest koniecz-
ne, aby w skªad zespoªu wchodziªy wszystkie panie i wszyscy panowie. Ile jest sposobów utworzenia
takiego zespoªu?

3. Król Artur urz¡dza turniej rycerski, w którym rycerze walcz¡(jak»e by inaczej?) systemem turniejo-
wym. Obaj uczestnicy ka»dego pojedynku maj¡ równe szanse na zwyci¦stwo. W±ród 2n uczestników
jest dwu braci. Jakie jest prawdopodobie«stwo, »e si¦ spotkaj¡ w pojedynku?

4. S¡ 44 skarbonki zamykane na kluczyk, a ka»dy klucz pasuje dokªadnie do jednej skarbonki. Po
zamkni¦ciu skarbonek wymieszane losowo klucze powrzucano po jednym do ka»dej skarbonki. Jaka
jest szansa, »e po rozbiciu dowolnie wybranej skarbonki uda si¦ otworzy¢ wszystkie?

5. Z n par obuwia wybrano losowo 2r butów (2r < n). Obliczy¢ prawdopodobie«stwo, »e w±ród
wybranych butów:

(a) nie ma ani jednej pary

(b) jest dokªadnie jedna para

(c) s¡ dokªadnie dwie pary.

Prawdopodobie«stwo geometryczne

Do±¢ cz¦sto Ω jest podzbiorem R2 lub R3, na którym istieje naturalna miara( pole, obj¦to±¢)
, przy czym Ω ma miar¦ sko«czon¡. Mówimy wtedy o "prawdopodobie«stwie geometrycz-
nym", a rozwi¡zanie zadania sprowadza si¦ do znalezieniu miary i podzbioru pªaszczyzny czy
przestrzeni.

2. Ania i Bo»ena umówiªy si¦ mi¦dzy 16.00 a 17.00 w centrum miasta. Komunikacja w godzinach
szczytu dziaªa, jak dziaªa. Osoba, która przyjdzie pierwsza, czeka na drug¡ 20 minut. Jaka jest
szansa, »e dojdzie do spotkania?

3. Paradoks Bertranda Z okr¦gu o promieniu 1 wybrano losowo ci¦ciw¦ AB. Jaka jest szansa, »e
bedzie ona dªu»sza ni» bok trójk¡ta równobocznego, wpisanego w okr¡g? Skonstruuj trzy modele
które daj¡ ró»ne wyniki( wsk. szukane prawdopodobie«stwa to: 12 ,

1
3 ,
1
4 )

4. Na odcinku [0, 1] umieszczono losowo punkty L, M

(a) jaka jest szansa, »e ±rodek odcinka LM nale»y do [0, 13 ]

(b) jaka jest szansa, »e z L jest bli»ej do M ni» do zera?

5. Na odcinku [0, 1] umieszczono losowo punkty A1, A2, A3. Jaka jest szansa , »e A1 ¬ A2 ¬ A3? ( Jak
uzasadni¢ to jednym zdaniem bez rachunku?)

6. Z przedziaªu [0, 1] wybrano losowo dwa punkty, które podzieliªy go na trzy odcinki. Jaka jest szansa,
»e z tych odcinków da si¦ skonstruowa¢ trójk¡t?
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7. Dawno, dawno temu w szkoªach grano w nast¦puj¡c¡ gr¦. Na du»y stóª, na którym namalowano
do±¢ grubymi liniami krat¦, rzucaªo si¦ monet¦. Je±li moneta przecieªa lini¦, zostawaªa na stole.
W przeciwnym razie gracz zabieraª wszystkie le»¡ce na stole monety oprócz jednej. Przypu±¢my
teraz, »e moneta ma promie« r, a jest odlegªo±ci¡ mi¦dzy ±rodkami linii grubo±ci c. Jaka jest
szansa, »e moneta nie przetnie linii. Jakie musimy przyj¡¢ zaªo»enia aby to prawdopodobie«stwo
byªo niezerowe?

8. Na niesko«czon¡ szachownic¦ o boku a rzuca si¦ monet¦ o ±rednicy 2r < a Jaka jest szansa, »e

(a) moneta znajdzie si¦ caªkowicie we wn¦trzy jednego z pól?

(b) przetnie si¦ z co najwy»ej jednym bokiem szachownicy?

Do±wiadczalna metoda wyznaczenia liczby π

8. Igªa Bu�ona Igª¦ o dªugo±ci l rzucono na podªog¦ z desek o szeroko±ci a (l ¬ a). Jaka jest szansa,
»e igªa przetnie kraw¦d¹ deski?

9. Na pªaszczyzn¦ , podzielon¡ prostymi równolegªymi na pasy o szeroko±ci równej 1, rzucono losowo
wielok¡t wypukªy o ±rednicy mniejszej ni» 1. Znale¹¢ prawdopodobie«stwo, »e przetnie on jak¡±
prost¡.
Losowo±¢ oznacza, »e wybieramy pewien odcinek sztywno zwi¡zany z wielok¡tem i rzucamy go
losowo w sensie poprzedniego zadania. Tak zde�niowana losowo±¢ nie zale»y od wyboru odcinka.

10. Z przedziaªu [0, 1] wybrano losowo przeliczalnie wiele punktów. Udowodni¢, »e darzenie A, pole-
gaj¡ce na tym, »e ka»dy podprzedziaª zawiera co najmniej jeden z wylosowanych punktów, ma
prawdopodobie«stwo 1.
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