
�wiczenia 5 - Niezale»no±¢ zdarze«, schemat Bernoulliego

A Teoria

De�nicja A.1. (Niezale»no±¢ zdarze«)

Zdarzenia A i B nazywamy niezale»nymi, je»eli zachodzi równo±¢ P(A ∩B) = P(A) · P(B).

De�nicja A.2. Zdarzenia A1, . . . , An nazywamy niezale»nymi, gdy

P(Ai1 ∩Ai2 ∩ . . . ∩Aik) = P(Ai1) · P(Ai2) · . . . · P(Aik),

dla wszystkich ci¡gów wska¹ników (i1, i2, . . . , ik), gdzie 1 ¬ i1 < i2 < . . . < ik ¬ n, k = 2, 3, . . . , n.

De�nicja A.3. (Schemat Bernoulliego)

Schemat Bernoulliego jest to sko«czony ci¡g niezale»nych powtórze« tego samego do±wiadczenia o dwóch
mo»liwych wynikach, nazywanych umownie sukcesem i pora»k¡. Poszczególne do±wiadczenia b¦dziemy
nazywa¢ próbami Bernoulliego.

Twierdzenie A.4. Prawdopodobie«stwo pojawienia si¦ dokªadnie k sukcesów w schemacie Bernoulliego
n prób, z prawdopodobie«stwem sukcesu w pojedynczej próbie równym p, wynosi(

n

k

)
pk(1− p)n−k.

B Zadania na ¢wiczenia

Zadanie B.1. Mamy trzy bardzo podobne klucze, z których tylko jeden pasuje do zamka. W ciemno±ci
próbujemy klucze w kolejno±ci losowej i je±li tra�my na niedobry, to go chowamy. Oblicz prawdopodo-
bie«stwo otwarcia zamka:
a) w pierwszej próbie,
b) w drugiej próbie,
c) w trzeciej próbie.

Zadanie B.2. W konferencji naukowej bior¡ udziaª matematycy i informatycy, przy czym ci pierwsi sta-
nowi¡ 30% uczestników, reszta to informatycy. W±ród matematyków jest 50 % kobiet, a w±ród informa-
tyków zaledwie 10 % stanowi¡ kobiety. Wybrana losowo osoba jest kobiet¡. Oblicz prawdopodobie«stwo,
»e jest ona matematykiem.

Zadanie B.3. Test medyczny wykrywa okre±lon¡ chorob¦ (wynik dodatni testu) u osoby chorej z praw-
dopodobie«stwem 0,99, natomiast u osoby zdrowej prawdopodobie«stwo wyniku dodatniego (bª¦dnej
diagnozy) jest 0,02. Wiadomo, »e szansa zapadni¦cia na t¦ chorob¦ wynosi 1/1000. Oblicz prawdopodo-
bie«stwo, »e osoba jest rzeczywi±cie chora, je±li wynik testu byª dodatni.

Zadanie B.4. Niech Ω = {ω1, ω2, ω3, ω4, ω5} i P({ω1}) = 18 , P({ω2}) = P({ω3}) = P({ω4}) = 3
16 oraz

P({ω5}) = 5
16 . Niech A = {ω1, ω2, ω3}, B = {ω1, ω2, ω4} i C = {ω1, ω3, ω4}. Pokaza¢, »e P(A ∩B ∩ C) =

P(A) · P(B) · P(C), ale zdarzenia A,B,C nie s¡ niezale»ne.

Zadanie B.5. Wielokrotnie losujemy jedn¡ kart¦ z talii 52 kart a» do wylosowania asa. Wyznacz praw-
dopodobie«stwo, »e w trakcie eksperymentu nie wylosowali±my ani razu króla czerwonego.
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Zadanie B.6. W urnie znajduj¡ si¦ trzy kule, po jednej w kolorach szary, biaªy i czarny. Eksperyment
polega na wylosowaniu jednej kuli z urny. Powtarzamy eksperyment niezale»nie 100 razy. Wyznacz praw-
dopodobie«stwo, »e
a) co najmniej raz zostaªa wylosowana kula szara;
b) co najmniej 3 razy zostaªa wylosowana kula szara;
c) dokªadnie 10 razy zostaªa wylosowana kula szara, ale nie za pierwszym ani drugim razem;
d) dokªadnie 10 razy zostaªa wylosowana kula szara, w tym za pierwszym i drugim razem;
e) dokªadnie 10 razy zostaªa wylosowana kula szara, je±li wiadomo, »e za pierwszym i drugim razem
zostaªa wylosowana kula szara;
f) w pi¦¢dziesi¡tym eksperymencie wylosowali±my szar¡ kul¦ po raz dziesi¡ty;
g) dokªadnie 10 razy wylosowali±my kul¦ szar¡ i dokªadnie 20 razy kul¦ biaª¡.

Zadanie B.7. Mamy dwie kostki. Jedna z nich ma 2 ±cianki czarne i 4 ±cianki biaªe, a druga ma 4 ±cianki
czarne i 2 ±cianki biaªe. Najpierw losujemy kostk¦ (ka»d¡ z prawdopodobie«stwem 1/2), a nast¦pnie
rzucamy ni¡ 100 razy. Dokªadnie 60 razy wypadªa biaªa ±cianka. Ile wynosi prawdopodobie«stwo, »e
wybrali±my pierwsz¡ z kostek?

Zadanie B.8. Podczas gry w bryd»a jeden z graczy nie dostaª ani jednego asa w kolejnych trzech
rozdaniach. Czy mo»e narzeka¢, »e nie idzie mu karta?

Zadanie B.9. Spo±ród liczb {1, 2, 3, 4} losujemy kolejno dwie bez zwracania. Niech A b¦dzie zdarzeniem:
pierwsza liczba jest co najwy»ej 2, B�druga liczba jest co najmniej 3, C�pierwsza liczba jest parzysta i

druga nieparzysta. Czy zdarzenia A, B, C s¡ niezale»ne parami ? Czy zdarzenia te s¡ niezale»ne ?

Zadanie B.10. W kieszeni mamy dwie monety. Na jednej z nich orzeª wypada z prawdopodobie«stwem
3/4, a na drugiej z prawdopodobie«stwem 1/4.

I. 200 razy wykonujemy nast¦puj¡c¡ operacj¦: wyjmujemy z kieszeni losowo monet¦ i rzucamy ni¡ jeden
raz (nast¦pnie monet¦ odkªadamy do kieszeni).
a) Jakie jest prawdopodobie«stwo, »e za pierwszym razem wypadª orzeª?
b) Jakie jest prawdopodobie«stwo, »e za drugim razem wypadª orzeª?
c) Jakie jest prawdopodobie«stwo, »e dokªadnie 60 razy wypadª orzeª?
d) Wiadomo, »e za pierwszym razem wypadª orzeª. Jakie jest prawdopodobie«stwo, »e za drugim razem
wypadª orzeª?

II. Odpowiedz na pytania a)- d) w przypadku, gdy najpierw wyjmujemy losowo wybran¡ monet¦, a
nast¦pnie rzucamy ni¡ 200 razy.

C Zadania domowe

Zadanie C.1. Bank zakupiª 100 drukarek trzech ró»nych �rm, powiedzmy �rm X, Y, Z. W±ród nich
jest 10 drukarek �rmy X, 40 �rmy Y, oraz 50 �rmy Z. Wiadomo, »e 5% drukarek �rmy X ulega awarii
w okresie gwarancji, natomiast w±ród drukarek produkowanych zarówno przez �rm¦ Y jak i �rm¦ Z,
3% drukarek ulega awarii w okresie gwarancji. Oblicz prawdopodobie«stwo, »e wybrana losowo drukarka
spo±ród zakupionych ulegnie awarii w okresie gwarancji.

Zadanie C.2. Wiadomo, »e 5% produkowanych elementów ma wady. Podczas kontroli jako±ci 95% ele-
mentów dobrych klasy�kowanych jest jako elementy dobre, a 90% elementów wadliwych jako wadliwe.
a) Jakie jest prawdopodobie«stwo, »e element jest wadliwy, je±li zostaª zaklasy�kowany jako wadliwy?
b) Jakie jest prawdopodobie«stwo, »e element jest dobry, je±li zostaª zaklasy�kowany jako dobry?

Zadanie C.3. Losujemy jedn¡ kart¦ ze standardowej talii 52 kart. Zbadaj niezale»no±¢ zdarze«: A �
wyci¡gni¦to �gur¦ oraz B � wyci¡gni¦to asa tre� lub dwójk¦ karo.

Zadanie C.4. Rzucamy kostk¡ do momentu wypadni¦cia szóstki. Jaka jest szansa, »e liczba rzutów jest
parzysta?
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Zadanie C.5. Jakie jest prawdopodobie«stwo zdarzenia dziesi¡ty sukces uzyskano w trzydziestym do-

±wiadczeniu w schemacie 100 niezale»nych do±wiadcze« z prawdopodobie«stwem sukcesu 1/3 ?

Zadanie C.6. Strzelcy A, B i C tra�aj¡ do tarczy niezale»nie, z prawdopodobie«stwami odpowiednio
3
5 ,
1
2 oraz

2
5 . Wszyscy jednocze±nie strzelili do tarczy i okazaªo si¦, »e dokªadnie dwa strzaªy s¡ celne. Czy

bardziej prawdopodobne jest, »e C tra�ª czy chybiª?

Zadanie C.7. Trzy ±ciany czworo±cianu zostaªy pomalowane na biaªo, czerwono i zielono, za± czwarta
� w pasy biaªo � czerwono� zielone. Do±wiadczenie polega na rzuceniu czworo±cianu na pªaszczyzn¦ i
obserwowaniu koloru ±ciany, na któr¡ upadª czworo±cian. Zdarzenia B, C, Z okre±lono nast¦puj¡co:

B � czworo±cian upadª na ±cian¦ z kolorem biaªym (paskowana te» mo»liwa)

C � czworo±cian upadª na ±cian¦ z kolorem czerwonym (paskowana te» mo»liwa)

Z � czworo±cian upadª na ±cian¦ z kolorem zielonym (paskowana te» mo»liwa)

Czy zdarzenia B, C, Z s¡ niezale»ne parami ? Czy zdarzenia te s¡ niezale»ne ?

Zadanie C.8. Damian ma tali¦ 52 kart i tali¦ 24 kart (od 9 do Asa). Damian wybiera losowo (ka»d¡ z
prawdopodobie«stwem 1/2) tali¦ kart i z wybranej talii losuje 30 razy ze zwracaniem po jednej karcie.
a) Damian wylosowaª 10 razy Króla, ile wynosi prawdopodobie«stwo, »e wybraª tali¦ 24 kart?
b) Damian wylosowaª Asa za pierwszym razem. Ile wynosi prawdopodobie«stwo, »e w kolejnym losowaniu
wybraª Dam¦?

Zadanie C.9. Eksperyment polega na wylosowaniu jednej karty z talii 52 kart. Powtarzamy go 20 razy
niezale»nie. Oblicz prawdopodobie«stwo zdarzenia A :
a) dokªadnie 7 razy wylosowali±my króla.
b) co najmniej raz wylosowali±my asa pik.
c) dokªadnie 8 razy wylosowali±my kiera w tym za pierwszym i ostatnim razem.
d) dokªadnie 6 razy wylosowali±my asa, je±li wiadomo, »e za pierwszym i ostatnim razem wylosowali±my
asa.
e) w szóstym eksperymencie wylosowali±my króla po raz trzeci.
f) dokªadnie 6 razy wylosowali±my asa, dokªadnie 2 razy dam¦ i dokªadnie 4 razy dziewi¡tk¦.

Zadanie C.10. Przyjmijmy, »e szansa, i» m¦»czyzna jest brunetem wynosi 55%, szansa, »e jest on blon-
dynem wynosi 40%; ªysi za± stanowi¡ 5% m¦»czyzn. Badania wykazaªy, »e uzale»nionych od komputera
jest 20% spo±ród blondynów, 5% spo±ród brunetów oraz 10% spo±ród ªysych. Przeprowadzono sond¦,
polegaj¡c¡ na 100-krotnym losowaniu m¦»czyzny (powtórze« nie wykluczamy) i sprawdzeniu czy jest
uzale»niony od komputera. Oblicz prawdopodobie«stw, »e
a) pierwszy z wybranych m¦»czyzn jest uzale»niony od komputera.
b) dokªadnie 20 razy tra�ono na m¦»czyzn¦ uzale»nionego od komputera.
c) drugi zapytany m¦»czyzna jest uzale»niony od komputera, je±li wiemy, »e pierwszy wybrany m¦»czyzna
jest uzale»niony.
d) trzech pierwszych wybranych m¦»czyzn jest uzale»nionych.

D Odpowiedzi do zada« domowych

C.1. 0,032 C.2. a) 0,487 b) 0,995 C.3. zale»ne
C.4. 511
C.5. 14
C.6. tra�ª
C.7. s¡ parami niezale»ne ale A, B, C s¡ zale»ne
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