XVIII. ro£ník

BRKOS

2011/2012

Zadání 4. série

Pravd¥podobnost
Termín odeslání: 20. února 2012

autor:

Emu a Bzzzu£ík

Úloha 4.1. Pomalu uº kon£í zima, venku jsou poslední hromádky sn¥hu a Mat¥j s Lib¥nkou sedí vevnit° u televize a náhodn¥ sestavují £ísla z £íslic 1, 3, 5, 6, 8, 9 (kaºdá je pouºita
nejvý²e jednou). Mat¥j sestavuje ²esticiferná, Lib¥nka p¥ticiferná a p°itom se hádají, kdo
má v¥t²í pravd¥podobnost, ºe jeho £íslo bude d¥litelné jedenácti. Dokáºete jejich rozep°i
rozetnout a ur£it ob¥ pravd¥podobnosti?

Úloha 4.2. S va²í pomocí se jim na²t¥stí úloha poda°ila vy°e²it a oba sedí spokojen¥ v
kuchyni a £ekají, aº Henry dokuchtí n¥jaké jídlo a mezitím Lib¥nka povídá, ºe £etla v£era
v novinách, ºe v¥dci z Jamajky vyvinuli novou kontrolku v aut¥, která hlásí zledovat¥lou
silnici. Na zledovat¥lé silnici se rozsvítí s pravd¥podobností 0,999, s pravd¥podobností 0,005
v²ak signalizuje ledovou silnici, i kdyº ledová v·bec není. Silnice na Jamajce jsou ledové s
pravd¥podobností 0,003. Mat¥ji, jaká je pravd¥podobnost, ºe pokud bliká kontrolka, jde o
planý poplach?

Úloha 4.3. Mat¥j chce také zabodovat a tak si také donese pytlík a °ekne, ºe v pytlíku je
2012 mí£k·, z toho 20 £ervených, 2 modré a ostatní jsou zelené. Vy si te¤ka budete náhodn¥
tahat mí£ky z mého pytlíku a vºdycky je zase vrátíte zpátky. Pokud bude vytaºen modrý
mí£ek, vyhraje Henry a pokud bude dvakrát za sebou vytaºen £ervený mí£ek, pak vyhraje
Lib¥nka. Mí£ky budete vytahovat tak dlouho, dokud jeden z vás nevyhra je. Kdo má v¥t²í
pravd¥podobnost, ºe vyhraje - Lib¥nka nebo Henry? A jaká je tato pravd¥podobnost?

Úloha 4.4. Henry uº mezitím p°ipravil to jídlo, na které se d¥ti tak t¥²ily a sedl si k
nim ke stolu. D¥ti, dneska bude jídlo trochu jiné. P°ipravil jsem dva pytlíky s buchtami. V
kaºdém pytlíku je p°esn¥

n buchet. Vy si nyní budete náhodn¥ vybírat z pytlík· po jednom

buchty a jakmile jeden z vás ²áhne do pytlíku a uº v n¥m ºádná buchta nebude, tak zbylé
buchty v pytlíku druhém z·stanou mn¥. Jaká je pravd¥podobnost, ºe mi v tom druhém
pytlíku zbyde práv¥ k buchet? (Mat¥j s Lib¥nkou nejsou ºádní nenaºranci a sobci, takºe z
pytlík· opravdu vybírají náhodn¥ a nejde jim o to, aby m¥li co nejvíce buchet nebo naopak
aby Henrymu zbylo nejvíce buchet.)

Úloha 4.5. Kouma si uº zase n¥co koumá a ouma se naopak v n¥£em ¬oumá. A víte,
ºe mají oba tu samou matematickou úlohu? Dostali totiº od rodi£· dokázat, ºe pro kaºdé
p°irozené £íslo

n je £íslo 1 · 2 · 3 · · · · · (4n − 1) · 4n d¥litelné £íslem 24 · 48 · · · · · (24n − 24) · 24n.

A vy se v tom budete ¬oumat nebo to vykoumáte?
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Úloha 4.6. Protoºe Hloup¥tín²tí jsou sice hrozn¥ hloupí, ale zato velice hraví, rozhodli
se, ºe si místní ka²nu ozdobí. První p°i²el a namaloval na ka²nu rovnoramenný trojúhelník

ABC .

Druhý ho vyst°ídal a sestrojil kruºnici se st°edem

moc rád te£ny, a tak vytvo°il te£nu z vrcholu

A

C

a polom¥rem

r.

T°etí m¥l zase

k této kruºnici. tvrtý se rozhodl, ºe

se mu nesymetrický obrázek nelíbí a domaloval je²t¥ te£nu v bod¥

B.

Pak p°i²el jeden

náv²t¥vník z Leno²ína a za£al moc p¥kn¥ po£máranou ka²nu obdivovat. Byl totiº tak líný,
ºe by ho nikdo nikdy nedonutil n¥co na ka²nu kreslit. Ale protoºe nebyl v·bec hloupý,
dokázal si najít mnoºinu v²ech pr·se£ík· t¥chto te£en, které mohli druhý, t°etí a £tvrtý
kreslí° získat, jestliºe polom¥r

r

mohli volit jak cht¥li (za podmínky

p°eci te£ny neexistovaly) a pro kaºdý z vrchol·

A, B

r < |CA|,

jinak by

si mohli vybrat libovolnou z te£en.

A vy to jist¥ také zvládnete, nebo ne?

Úloha 4.7. Víte, ºe Kouma s oumou rádi °e²í soustavy rovnic? Jenºe o tuhle se tak
pohádali, kdo ji bude °e²it, aº ji roztrhli a tak m¥l Kouma na papí°e pouze rovnici

ux + vy = x2 + xy
a ouma m¥l zbylé dv¥

vx + uy = y 2 + xy,
xy + uv = u2 + v 2 .
Jeden druhému je necht¥li ukázat a tak tento p°íklad ani jeden z nich nevy°e²il, a tak
vy m·ºete být první, protoºe znáte ob¥ £ásti! Dokaºte, ºe v²echny °e²ení této soustavy v
oboru reálných £ísel jsou tvaru

x = y = u = v.

Svá °e²ení posílejte na adresu:
BRKOS
P°írodov¥decká fakulta MU
Kotlá°ská 2
611 37 Brno

nebo uploadujte na na²ich stránkách:

http://brkos.math.muni.cz/
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