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Z poniższych zadań należy wybrać maksymalnie cztery i oddać pisemnie (osobiście lub
mailem; bardzo preferowany LaTeX) do poniedziałku 29.04.2019 do początku wykładu.
Każde oddane zadane jest warte maksymalnie 25 punktów, liczba punktów za serię jest
sumą liczby punktów za poszczególne oddane zadania.

Uwaga: niektóre z poniższych zadań można rozwiązać nieprobabilistycznie, ale należy
znaleźć rozwiązania korzystające z rachunku prawdopodobieństwa (zazwyczaj jest to też
rozwiązanie najprostsze).

Zadanie 1. Pokaż, że jeśli An są rodziną zdarzeń taką, że lim→∞ P(An) = 0 oraz
∑∞
n=1 P(Acn∩

An+1) <∞, to prawie na pewno zajdzie tylko skończenie wiele spośród An.

Zadanie 2. Pokazać, że można podzielić N na dwa rozłączne zbiory tak, że żaden z nich nie
zawiera ani trzech kolejnych liczb, ani nieskończonego ciągu arytmetycznego.

Zadanie 3. Alicja i Bob grają w następującą grę - na polach ponumerowanych od 0 do n
leży pewna liczba żetonów. Niech xi oznacza liczbę żetonów na i-tym polu. W każdej rundzie
Alicja dzieli żetony dowolnie na dwa zbiory A i B, a Bob usuwa z gry albo wszystkie żetony
należące do A, albo wszystkie należące do B. Po każdej rundzie żetony, które przetrwały, są
przesuwane o jeden w prawo. Alicja wygrywa, gdy uda się jej umieścić przynajmniej jeden
żeton na polu n. Pokazać, że Bob ma strategię wygrywającą wtedy i tylko wtedy, gdy:

n∑
i=0

xi2i−n < 1

Zadanie 4. Turniejem o n wierzchołkach nazwiemy graf skierowany powstały poprzed wy-
branie dla każdej krawędzi grafu pełnego o n wierzchołkach jednej z dwóch możliwych orien-
tacji. Jeśli istnieje krawędź skierowana u→ v, to mówimy, że gracz u wygrywa z graczem v.
Turniej T o > k wierzchołkach nazwiemy k-zdominowanym, jeśli dla każdego zbioru k gra-
czy istnieje w T gracz, który z nimi wszystkimi wygrywa. Pokazać, że dla każdego k istnieje
turniej k-zdominowany o więcej niż k wierzchołkach.
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Zadanie 5. W corocznych rozgrywkach hokeja w smole biorą udział 64 drużyny, grające
systemem turniejowym – zwycięzca meczu przechodzi do następnej kolejki, przegrany od-
pada z rozgrywek, łącznie odbywa się więc 6 kolejek. Student pewnego elitarnego wydziału
został zatrudniony do przewidywania wyników meczów – dostaje on 32 bitcoiny za poprawne
przewidzenie wyniku finałów, 16 za półfinałów i tak dalej, aż do 1 bitcoina za przewidze-
nie wyniku w pierwszej kolejce. Student postanawia dla każdego meczu rzucać symetryczną
monetą, by powziąć swoje przewidywanie. Oblicz oczekiwaną wypłatę dla studenta.

Zadanie 6. Rzucamy monetą dopóki liczba wyrzuconych orłów nie będzie równa liczbie
wyrzuconych reszek. Niech X oznacza liczbę wykonanych rzutów. Znajdź rozkład i wartość
oczekiwaną X.
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