
Lista 10 (rachunek prawdopodobieństwa)

Zadanie 1. Dawniej w telewizji był teleturniej „idź na całość”. W uproszczeniu, przebiegał
on następująco:

1. Prowadzący pokazuje uczestnikowi trzy „bramki”. Za jedną z nich znajduje się sa-
mochód, za jedną z nich nagroda pocieszenia o dużo mniejszej wartości (np. zestaw
garnków), a za jedną — nic.

2. Uczestnik wybiera jedną z trzech bramek.

3. Prowadzący odsłania jedną z pozostałych bramek, za którą nic nie ma lub jest nagroda
pocieszenia.

4. Wtedy uczestnik może zmienić swoją decyzję, wybierając inną bramkę (poza tą, która
została odsłonięta).

5. Wtedy odsłaniane są pozostałe bramki, a uczestnik wygrywa to, co jest za bramką,
którą ostatecznie wybrał.

Czy zmienianie decyzji przez uczestnika może być dla niego kiedykolwiek korzystne?

Zadanie 2. Mamy dane 3 pudełka: w pierwszym są dwie złote monety, w drugim dwie
srebrne, a w trzecim po jednej: złota i srebrna.

Wybraliśmy losowo jedno z pudełek i wybraliśmy z niego (bez zaglądania, losowo)
srebrną monetę.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że druga moneta w tym pudełku jest złota?a)

Jeżeli możemy wziąć jeszcze jedną monetę z któregokolwiek pudełka, to jak zmaksy-
malizować szanse, że weźmiemy złotą monetę?

b)

Zadanie 3. Rzucamy (uczciwą) kostką dwudziestościenną, na której ścianach są liczby od
1 do 20. W zależności od wyrzuconej liczby, dostajemy pieniądze:

• jeżeli wyrzuciliśmy parzystą liczbę, dostajemy 1 zł,

• jeżeli wyrzuciliśmy liczbę podzielną przez 3, dostajemy 3 zł,

• jeżeli wyrzuciliśmy liczbę pierwszą, dostajemy 7 zł.

Czyli np. jeżeli wyrzucimy 2, to dostajemy 1 + 7 = 8 zł, a jeżeli wyrzucimy 1, nic nie
dostajemy.
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Ile (średnio) dostaniemy (w sumie) pieniędzy po jednym rzucie? Po 30 rzutach? Po
17777 rzutach?

Zadanie 4. Załóżmy że rzucamy 3 razy oszukaną monetą, w której z prawdopodobień-
stwem p = 1/π wypada orzeł, a z prawdopodobieństwem 1 − p — wypada reszka. Za
każdym razem, kiedy wypada orzeł, dostajemy 1 zł.

Ile (średnio) dostaniemy w sumie pieniędzy po 3 rzutach?a)

Jakie jest prawdopodobieństwo, że dostaniemy dokładnie kwotę, która wyszła w po-
przednim podpunkcie?

b)

Jakie jest prawdopodobieństwo, że dostaniemy co najwyżej kwotę, która wyszła w
podpunkcie a)?

c)

Co gdy będą 4 rzuty?d)

∗ Zadanie 5. Rzucamy (uczciwą) kostką o n ścianach, ponumerowanych od 1 do n. Jeżeli
wyrzucimy liczbę k, dostajemy k2 złotych. Uzasadnij, że średnio dostaniemy więcej niż
n2+2n+1

4 złotych.

Zadanie 6. Rozważmy następującą grę: rzucamymonetę, taką że z prawdopodobieństwem
p ∈ [0,1] wypada orzeł, a w przeciwnym wypadku wypada reszka.
Rzucamy monetą dopóki nie wypadnie reszka. Ile średnio wypadnie orłów?
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