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Úloha 2.1.
Henry p°i své no£ní poch·zce Hloup¥tínem narazil na opilce. Ten kaºdou vte°inu

ud¥lá s pravd¥podobností 4
9 krok dop°edu, s pravd¥podobností 4

9 z·stane stát na
míst¥ a s pravd¥podobností 1

9 ud¥lá krok dozadu. Jaká je pravd¥podobnost, ºe po t
vte°inách ujde k krok· dop°edu od místa, kde ho Henry za£al pozorovat?

Úloha 2.2.

Kouma se ocitl v bludi²ti zobrazeném na obrázku. Bludi²t¥
se skládá z devíti místností, kaºdé dv¥, které sousedí st¥nou jsou
propojeny dve°mi. Kouma za£íná v místnosti A, snaºí se dostat
do místnosti C. V²echny dve°e se dají otev°ít z obou stran, akorát
dve°e do místnosti B jsou pouze jednosm¥rné. Protoºe je zmatený,
vybírá si náhodn¥ dve°e, které otev°e. Jaká je pravd¥podobnost,
ºe z místnosti A dojde do místnosti C, aniº by uváznul v místnosti B?

Úloha 2.3.
Kouma se dostal z bludi²t¥ a vy²plhal na mlºnou plá¬. Mlha na ní byla tak hustá,

ºe p°es ni nebylo vid¥t ani sly²et a snadno se v ní zabloudilo. Navíc byla nekone£ná
na v²echny strany. �ouma na Koumu £ekal v mlze p°esn¥ z sáh· západn¥ a s sáh·
severn¥. Oba si vy²li naproti, a to tak, ºe Kouma ²el s pravd¥podobností 0,3 na západ,
s pravd¥podobností 0,3 na sever, s pravd¥podobností 0,2 na jih a s pravd¥podobností
0,2 na východ. Oba d¥lali vºdy p°esn¥ sáhové kroky. �ouma m¥l pravd¥podobnosti
svých krok· stejné, akorát na opa£né strany. Jaká je pravd¥podobnost, ºe oba byli
po k krocích na stejném míst¥?

Úloha 2.4.
P°ed hloup¥tínským kinem stojí 15 bohá£· a 25 ºebrák· a v²ichni cht¥jí zhléd-

nout �lm, na který je vstupné padesát korun. Kaºdý bohá£ má u sebe práv¥ jednu
stokorunu, kaºdý ºebrák práv¥ jednu padesátikorunu (jiné mince ani bankovky ne-
mají). Kino práv¥ otvírá, pokladní má prázdnou kasu. Jaká je pravd¥podobnost, ºe
kdyº se bohá£i a ºebráci se°adí ve front¥ náhodn¥, bude mít paní pokladní vºdy na
vrácení a v²ichni zvládnou zaplatit za �lm?
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Úloha 2.5.
Kouma si narýsoval trojúhelník a rozhodl se, ºe jej rozd¥lí dv¥ma p°ímkami na

n¥kolik £ástí tak, aby kaºdá byla soum¥rná podle n¥jaké osy. Jak to má ud¥lat, aby
se mu to povedlo pro obecný trojúhelník?

Úloha 2.6.
Kouma si vybral p°irozené £íslo n a prohlásil, ºe z kaºdé mnoºiny p°irozených

£ísel velikosti 2 ·3n−1 umí vybrat 3n £ísel tak, ºe je jejich sou£et d¥litelný 3n. �ouma
ho cht¥l trumfnout a °ekl, ºe takových 3n £ísel zvládne vybrat z jakýchkoliv 2 ·3n−2
£ísel. Kdo z nich m¥l pravdu a pro£?

Úloha 2.7.
Mezitím co Kouma po£ítal, �ouma sed¥l u televize a sledoval Hloup¥tínský re-

ceptá°. Práv¥ tam ukazovali, jak se omezují výrazy. Pro �oumu to byla brnka£ka,
protoºe si to pamatoval z lo¬ské t°etí série. Na záv¥r dali divák·m za úkol dokázat,
ºe výraz (ab + bc + ac)

[
1

(a+b)2
+ 1

(b+c)2
+ 1

(c+a)2

]
lze omezit zdola £íslem 9

4 , pokud

jsou a, b, c kladná (tedy ºe pro ºádná kladná a, b, c není hodnota výrazu men²í
neº 9

4). Dokázali byste to také?

Svá °e²ení posílejte na adresu:
BRKOS

P°írodov¥decká fakulta MU
Kotlá°ská 2
611 37 Brno

nebo uploadujte na na²ich stránkách:
http://bart.math.muni.cz/~brkos
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