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Úloha 5.1.

Jindra

Jednoho dne se naprostou náhodou stalo, ºe ouma potkal Koumu. A to nikde

jinde neº v bonbónovém krámku, kde byl Kouma na brigád¥. Jelikoº zrovna v krámku
nebyli ºádní zákazníci, tak se kluci rozhodli, ºe si budou hrát. Kouma má 8 £ervených
a 8 modrých bonbón·. V²echny musí rozd¥lit do dvou misek. V kaºdé misce musí být
alespo¬ jeden bonbón, ale jinak je m·ºe rozd¥lit jakkoliv. ouma následn¥ p°ijde, vybere
si náhodn¥ jednu misku (kaºdou s 50% pravd¥podobností) a z ní náhodn¥ vytáhne jeden
bonbón. Pokud je modrý, tak vyhrál, pokud je to £ervený tak prohrál. Jak m·ºe Kouma
nejlépe rozd¥lit bonbóny a jaká je pak pravd¥podobnost výhry?

Úloha 5.2.

Kdyº si dohráli s bonbóny, Kouma otev°el tajný ²uplík, ve kterém byly cuk-

rovinky, které nebyly ur£ené k prodeji. A mezi nimi také t°i nugátové osmist¥nky popsané
£ísly 1 aº 8. Hodíli v²emi t°emi najednou a vybrali nejv¥t²í £íslo. Jaká je pravd¥podobnost
pro jednotlivá £ísla?

Úloha 5.3.

Kdesi v Hloup¥tín¥ si mezitím Mat¥j v²iml, ºe pravd¥podobnost, ºe Lib¥nka

uva°í dobrý ob¥d, je

%.

90 %,

ºe se Kouma dob°e vyspí

50 %

a ºe ve£er nebude pr²et

80

Také si ov¥°il, ºe kaºdá dvojice z t¥chto t°í jev· je na sob¥ nezávislá. Kdyº to ukázal

Lib¥nce, tak se zeptala A jaká je pravd¥podobnost, ºe v jeden den já uva°ím dobrý ob¥d,
Kouma se dob°e vyspí a ve£er nebude pr²et? Na to Mat¥j pohotov¥ odpov¥d¥l To je
prosté, je to

90 % · 50 % · 90 %

=

36 %.Já

si to nemyslím. Jak ví², ºe jsou v²echny t°i

jevy nezávislé? Rozhodn¥te spor mezi Lib¥nkou a Mat¥jem.

Úloha 5.4.

V bonbónovém krámku zatím sedí dva upatlaní kluci. Uº stihli sníst spoustu

sladkostí, v tom je zaujalo klubí£ko n pendrek·. Z n¥j tr£í v²ech 2n konc·. Kouma na to
kouká a pak praví: Hele oumo, jaká je pravd¥podobnost, ºe kdyº postupn¥ v²echny konce
spojíme dohromady (vºdy po dvou), tak nám vznikne jeden velký pendrekový cyklus?

Úloha 5.5.

Kluky uº neuv¥°iteln¥ bolelo b°icho, a tak uº jen leºeli na zemi jako dva

vyvrºení vorvani a bavili se spolu o tom, kolik toho sn¥dli. Kouma °íká, ºe toho ur£it¥
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. ouma jen kouká do stropu a p°itakává. Pak ho napadlo, jaká je asi

poslední £íslice takového £ísla?

Úloha 5.6.

Lib¥nka ukon£ila rozhovor s Mat¥jem a ²la do svého pokojí£ku. Co ji ale

p°ekvapilo, na její tabuli jí Mat¥j p°ipravil tyto rovnice a pod nimi nápis: Najdi v²echna
kladná a,b,c,d spl¬ující:

a+b<c+d
(a + b)(c + d) < ab + cd
(a + b)cd < (c + d)ab
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Lib¥nku takovéto úkoly moc baví, tak si rychle b¥ºela vyprosit dal²í. V pro-

A, A0 , B, B 0 , C, C 0 tak, ºe p°ímky AA0 , BB 0 , CC 0 jsou rovnob¥ºné
0
0
0
ale neleºí v jedné rovin¥. Je-li X je pr·se£ík rovin A BC, AB C, ABC a Y pr·se£ík rovin
AB 0 C 0 , A0 BC 0 , A0 B 0 C , pak jsou p°ímky XY a AA0 rovnob¥ºné. Dokaº to.

storu jsou dány body

Bonusová úloha.

Kdyº uº m¥la Lib¥nka i tento p°íklad spo£tený, Mat¥je nenapadalo, co

dal²ího by mohl Lib¥nce zadat. A proto si vymyslete vlastní úlohu na pravd¥podobnost a
vy°e²te ji, aby m¥la Lib¥nka zadání a k tomu kontrolu, ºe v²e spo£ítala správn¥.

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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