
�wiczenia 3 - Klasyczny i geometryczny model prawdopodobie«stwa

A Teoria

De�nicja A.1. (Klasyczna de�nicja prawdopodobie«stwa wedªug Laplace'a)

Prawdopodobie«stwem zaj±cia zdarzenia A nazywamy iloraz liczby zdarze« sprzyjaj¡cych zdarzeniu A do

liczby wszystkich mo»liwych przypadków, zakªadaj¡c, »e wszystkie przypadki wzajemnie si¦ wykluczaj¡

i s¡ jednakowo mo»liwe.

Niech Ω b¦dzie sko«czonym zbiorem zdarze« elementarnych ω1, ω2, . . . , ωn. Niech A b¦dzie zdarzeniem

losowym takim, »e A ⊆ Ω. Prawdopodobie«stwo zdarzenia losowego A jest równe

P(A) =
|A|
|Ω|
,

gdzie |A| oznacza liczb¦ wszystkich zdarze« elementarnych sprzyjaj¡cych zaj±ciu zdarzenia losowego A.

De�nicja A.2. (Geometryczna de�nicja prawdopodbie«stwa)

De�niujemy przestrze« probabilistyczn¡ (Ω,F ,P), gdzie:

1. zbiór Ω ̸= ∅ jest pewnym podzbiorem Rn o dodatniej sko«czonej mierze;

2. F jest rodzin¡ zbiorów borelowskich w Ω;

3. P : F → [0, 1] jest funkcj¡ okre±lon¡ wzorem:

P(A) :=
λ(A)
λ(Ω)

gdzie λ jest miar¡ Lebesgue'a zbioru w Rn. Zwykle b¦dziemy rozwa»a¢ n = 1 (dªugo±¢), n = 2 (pole),
n = 3 (obj¦to±¢).

B Zadania na ¢wiczenia

Zadanie B.1. Obliczy¢ prawdopodobie«stwo zdarzenia, »e karty otrzymane w rozdaniu przez bryd»yst¦

b¦d¡ miaªy rozkªad 4-3-3-3 (tzn. 4 karty b¦d¡ w jednym z kolorów, a w ka»dym z trzech pozostaªych

kolorów b¦d¡ po 3 karty).

Zadanie B.2. Z urny zawieraj¡cej 8 kul biaªych i 7 czerwonych wylosowano bez zwracania dwie kule.

Obliczy¢ prawdopodobie«stwo podanego zdarzenia:

(i) obie wylosowane kule s¡ biaªe;

(ii) obie wylosowane kule s¡ czerwone;

(iii) obie wylosowane kule s¡ tego samego koloru;

(iv) obie wylosowane kule s¡ ró»nych kolorów;

(v) dokªadnie jedna wylosowana kula jest biaªa;
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Zadanie B.3. Na 2n miejscach przy okr¡gªym stole losowo posadzono n kobiet i n m¦»czyzn. Obliczy¢

prawdopodobie«stwo zdarzenia, »e na »adnym z dwóch s¡siaduj¡cych ze sob¡ miejsc nie usiadªy osoby tej

samej pªci.

Zadanie B.4. Na parterze 10-pi¦trowego budynku do windy wsiadªo 6 osób. Obliczy¢ prawdopodobie«-

stwo danego zdarzenia, przyjmuj¡c »e dla ka»dej z tych sze±ciu osób losowy jest numer pi¦tra, na którym

ta osoba wysi¡dzie:

(i) »adne dwie osoby nie wysi¡d¡ na tym samym pi¦trze;

(ii) ka»da osoba wysi¡dzie na pi¦trze o numerze parzystym;

(iii) ka»da z osób wysi¡dzie przynajmniej na trzecim pi¦trze (na trzecim pi¦trze lub wy»ej).

Zadanie B.5. Obliczy¢ prawdopodobie«wstwo zdarzenia, »e przy rzucie dwiema kostkami do gry suma

liczb wyrzuconych oczek jest wi¦ksza od ich iloczynu.

Zadanie B.6. Obliczy¢ prawdopodobie«stwo zdarzenia, »e bryd»ysta otrzyma w rozdaniu dokªadnie

(i) dwa asy i jednego króla;

(ii) trzy asy i cztery króle

(iii) trzy asy, dwa króle i jedn¡ dam¦;

(iv) dwa asy, trzy króle i cztery damy;

(v) jednego asa, trzy króle i trzy damy;

(vi) jednego asa, dwa króle, cztery damy i trzy walety.

Zadanie B.7. Patyk ªamiemy w losowo wybranym punkcie na dwie cz¦±ci. Jakie jest prawdopodobie«-

stwo, »e »adna z tych cz¦±ci nie jest co najmniej dwa razy wi¦ksza od drugiej?

Zadanie B.8. Ania i Bo»ena umówiªy si¦ mi¦dzy 16.00 a 17.00 w centrum miasta. Komunikacja w

godzinach szczytu nie dziaªa najlepiej. Osoba, która przyjdzie pierwsza, czeka na drug¡ 20 minut. Je±li

druga osoba si¦ nie zjawi pierwsza odchodzi. Jaka jest szansa, »e dojdzie do spotkania?

Zadanie B.9. Z przedziaªu [0; 3] wylosowano 2 liczby. Ile wynosi prawdopodobie«stwo, »e

(i) ich suma jest równa dokªadnie 2.

(ii) ich suma jest równa co najwy»ej 2.

Zadanie B.10. Z przedziaªu [0, 1] wybrano losowo 2 punkty, które podzieliªy go na 3 odcinki. Jaka jest

szansa, »e z tych odcinków da si¦ skonstruowa¢ trójk¡t?

Zadanie B.11. (Paradoks Bertranda) Na okr¦gu o promieniu 1 skonstruowano losowo ci¦ciw¦ AB. Jaka
jest szansa, »e zajdzie zdarzenie A - wylosowana ci¦ciwa jest dªu»sza ni» bok trójk¡ta równobocznego

wpisanego w ten okr¡g? Wyznacz P(A) przyjmuj¡c za zdarzenia elementarne:

(i) wybór k¡ta ±rodkowego α, opartego na ci¦ciwie AB.

(ii) odlegªo±¢ ±rodka skonstruowanej ci¦ciwy od ±rodka okr¦gu.

(iii) wybór dowolnego punktu wewn¡trz koªa (wybór ±rodka ci¦ciwy).

Zadanie B.12. (Zagadnienie Bu�ona dla igªy). Na pªaszczy¹nie poprowadzono rodzin¦ prostych równo-

legªych, oddalonych jedna od drugiej o L > 0. Rzucamy igª¦ dªugo±ci 2l < L. Oblicz prawdopodobie«stwo,

»e igªa przetnie jedn¡ z prostych.
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C Zadania domowe

Zadanie C.1. Rzucamy jeden raz kostk¡ do gry. Obliczy¢ prawdopodobie«stwo danego zdarzenia:

(i) wypadnie szóstka;

(ii) wypadnie parzysta liczba oczek;

(iii) wypadnie liczba oczek wi¦ksza od 2;

(iv) wypadnie liczba oczek b¦d¡ca liczb¡ pierwsz¡;

(v) wypadnie liczba oczek b¦d¡ca liczb¡ zªo»on¡.

Zadanie C.2. Na sze±ciok¡cie foremnym S opisano koªo. Jakie jest prawdopodobie«stwo, »e punkt wy-

brany losowo z tego koªa nie nale»y do S?

Zadanie C.3. Wybieramy dwie liczby a i b z przedziaªu [1, 2]. Oblicz prawdopodobie«stwo, »e

(i) a < b;

(ii) a = b.

Zadanie C.4. Ania i Basia umówiªy si¦ w restauracji mi¦dzy 16:00 a 17:00. Zakªadamy, »e ka»da z nich

przychodzi w losowym momencie z podanego przedziaªu. Jakie jest prawdopodobie«stwo, »e si¦ spotkaj¡,

je±li Ania na Basi¦ czeka co najwy»ej 10 minut (a potem wychodzi) a Basia na Ani¦ czeka do 17.00 ?

Zadanie C.5. W kuli o promieniu R jest rozmieszczonych losowo n punktów. Wyznacz prawdopodo-

bie«stwo, »e odlegªo±¢ od ±rodka sfery do najbli»szego punktu jest nie mniejsza ni» a, 0 < a < R.

D Odpowiedzi do zada« domowych

C.1. i)16 ii)
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2 iii)
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