
Příklady z pravděpodobnosti
Alča SkálováAbstrakt. V příspěvku najdete spoustu neotřelých příkladů z pravděpodob-

nosti. Teorii nikoliv, budeme se spoléhat především na intuitivní uchopení prav-

děpodobnosti.

Na rozjezd

Příklad 1. (Čtyřstěny) Morgana nedávno objevila hrací kostky po babičce –
mají tvar čtyřstěnu a jsou na nich čísla od 1 do 4 (každé právě jednou). Morganu
by velmi zajímalo, jaká je pravděpodobnost, že

(i) při hodu čtyřmi kostkami padnou vesměs různá čísla,
(ii) při hodu čtyřmi kostkami padnou pouze lichá čísla,
(iii) součet čísel hozených na dvou kostkách bude 3 (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sudý,

lichý)?

Příklad 2. (Skleněnky) Mordred pro změnu objevil měšec se skleněnkami. Cel-
kem jich je 100, z toho 30 zelených a ostatní jsou modré. Pokud Mordred náhodně
vytáhne 5 kuliček, jaká je pravděpodobnost, že nejvýše dvě budou zelené? A jaká,
že právě dvě budou zelené?

Příklad 3. (Ohrada) Artušův vraník Lamri se prohání v obdélníkové ohradě
o stranách 100 a 40 metrů. Jedna z delších stran ohrady přímo přiléhá k hradbám
Kamelotu. Jaká je pravděpodobnost, že je Lamri blíže hradbám než kterékoliv jiné
ze zbylých stran ohrady?

Příklad 4. (Jablka) V košíku je 15 jablek, z toho 9 špinavých a 6 umytých.
Služka náhodně vytáhne 3, umyje je a vrátí zpátky. Jaká je pravděpodobnost, že
když znovu vytáhne 3 jablka, budou všechna špinavá?

Pořádné příklady

Příklad 5. (Dvě poroty) Tříčlenná kamelotská porota má dva členy, kteří nezá-
visle na sobě posoudí případ správně s pravděpodobností p, a jednoho člena, který
si vždycky hodí korunou, a padne-li orel, rozhodne správně. Celkové rozhodnutí
poroty se řídí názorem většiny. Jednočlenná porota rozhodne správně s pravděpo-
dobností p. Která porota má větší šanci, že vydá správné rozhodnutí?Klíèová slova. Pravděpodobnost, příklady z pravděpodobnosti.
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Příklad 6. (Sir Gawain) Sir Gawain jede na rytířské klání a může si vybrat,
zda bude soupeřit po řadě s Artušem-Lancelotem-Artušem, nebo Lancelotem-
Artušem-Lancelotem. Artuš je samozřejmě mnohem těžší soupeř, než Lancelot.
Kterou možnost si má sir Gawain raději zvolit, chce-li vyhrát dvakrát těsně za
sebou?

Příklad 7. (Hazard) Pravidla oblíbené hazardní hry na dvoře krále Artuše
byla následující. Hráč si může vsadit na jedno z čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potom hodí
třemi šestistěnnými kostkami. Pokud se zvolené číslo objeví na jedné (dvou, třech)
z nich, dostane zpátky svoji sázku a navíc jedenkrát (dvakrát, třikrát) tolik, co
vsadil. Pokud se jeho číslo na kostkách neobjeví, sázka propadá.
Vyplatí se tato hra? Jaká je očekávaná výhra/ztráta na jedno kolo?

Příklad 8. (Mince na stole) Dvorní dáma Floribella se jedno odpoledne ukrutně
nudila, a tak si vymyslela následující hru. Hází minci na stůl, pokrytý čtverečko-
vaným ubrusem. Pokud mince zůstane ležet celá uprostřed nějakého čtverečku,
tak vyhrává, v opačném případě prohrála a pokračuje dál v házení. Jakou šanci
Floribella má, že se trefí hned na první pokus? Strana jednoho čtverečku je 1 palec
a mince má v průměru 3/4 palce.

Příklad 9. (Turnaj) Rytířský turnaj vypadá podobně jako tenisový – na za-
čátku se všichni rozlosují do „pavoukaÿ a vítěz postupuje do dalšího kola. Před-
pokládejme, že nejlepší rytíř, sir Percival, vždycky porazí všechny ostatní a druhý
nejlepší, sir Galahad, zase všechny zbývající. Poražený ve finálovém souboji zís-
kává stříbrný pohár (vítěz má samozřejmě zlatý). Jaká je pravděpodobnost, že
stříbrný pohár získá sir Galahad?

Příklad 10. (Dvojčata) Na dubnový turnaj přijelo osm rytířů, mezi nimi i
dvojčata Balin a Balan. Na začátku byli rytíři náhodně rozlosováni. Jaká je prav-
děpodobnost, že se spolu dvojčata utkají? (Klání probíhá stejně jako v předchozím
příkladě, tentokrát ale Galahad ani Percival nedorazili.)

Příklad 11. (Schůzka) Guinevera s Lancelotem si dali tajnou schůzku v pod-
hradí, někdy mezi jedenáctou večer a půlnocí. Oba jsou ale ochotni čekat na
druhého jenom 10 minut, a když ten do té doby nepřijde, tak odejdou. Jaká je
pravděpodobnost, že se potkají?

Příklad 12. (Děti sira Percivala) Sir Percival se onehdá svěřil Artušovi: „Když
se náhodně vyberou dvě mé děti, je stejná pravděpodobnost, že mají obě stejné
pohlaví, jako pravděpodobnost, že mají různé pohlaví.ÿ Artuš se ho zeptal, jaká je
pravděpodobnost, že to budou dvě dívky. „Stejná, jako že náhodně vybrané dítě
bude chlapec,ÿ odpověděl sir Percival. Kolik má sir Percival dětí?
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Příklad 13. (Poměry) Morgana poprvé hraje hazardní hru a potřebovala by
poradit, na kterou možnost si má vsadit. Nebo je to úplně jedno?

(i) Při hodu šesti kostkami alespoň jednou padne šestka.
(ii) Při hodu dvanácti kostkami alespoň dvakrát padne šestka.
(iii) Při hodu osmnácti kostkami alespoň třikrát padne šestka.

Příklad 14. (Nedokončená hra) Merlin hrál včera s Artušem „Rytíři, nezlob seÿ.
Vsadili se o celou truhlu zlatek a byli domluveni na pět her, ale po třech hrách byl
Artuš odvolán ke královským povinnostem. Jak si mají spravedlivě rozdělit sázku,
když Merlin vedl 2 : 1?

Příklad 15. (Tristan v tramvaji) V daleké budoucnosti jezdí Tristan tramvají
číslo 5. Pracovní dobu nemá stálou, takže na zastávku přichází zcela náhodně.
Jedním směrem bydlí jeho maminka, druhým směrem Isolda. Tristan vždy nasedne
do té tramvaje, která přijede dřív, a povečeří buď s maminkou, nebo s Isoldou.
Po půl roce zjistil, že s Isoldou večeřel čtyřikrát častěji než s maminkou. Jak je to
možné? Intervaly tramvaje v obou směrech jsou samozřejmě stejné.

Příklad 16. (Mince a měšce) Merlin postavil Artuše před následující úkol. Má
rozdělit 10 stříbrných a 10 zlatých mincí do dvou měšců tak, aby měl co největší
šanci, že si vytáhne zlatou, bude-li tahat z náhodného měšce.5

Příklad 17. (Upravené kostky) Mordred má tři šestistěnné hrací kostky, na
nichž jsou čísla od jedné do šesti, ovšem nikoliv nutně všechna a nikoliv nutně
stejná na každé kostce. S důvěřivým šaškem Dagonetem hraje následující hru.
Nabídne mu na výběr kteroukoliv ze svých kostek (aby to bylo spravedlivé), pak
teprve si ze zbývajících dvou kostek vybere on. Kdo hodí vyšší číslo na své kostce,
dostane od druhého zlatku. Umí Mordred očíslovat kostky tak, aby vyhrával?

Příklad 18. (Drak) Tři rytíři (sir Ector, sir Kay a sir Tandariáš) se vydali
zabít draka. V útoku se postupně střídají a to v pořadí Ector→ Kay→ Tandariáš
→ Ector → . . . Pravděpodobnost, že draka při výpadu usmrtí sir Ector, je 0,4,
sir Kay má šanci 0,5 a sir Tandariáš dokonce 0,6. Spočítejte pravděpodobnost, že
poslední ránu zasadí drakovi sir Tandariáš.

Příklad 19. (Červotoč u kulatého stolu) Kolem kulatého stolu je rovnoměrně
rozestavěno n židlí, (n ≥ 4). Všechny jsou ze zdravého dřeva, pouze do Artušovy
se dostal červotoč. Po každém zasedání se červotoč přesune buď do nejbližší židle
napravo nebo nalevo (se stejnou pravděpodobností) a celou ji skrz naskrz prožere.
Kam si má Lancelot postavit svoji židli, aby ji červotoč prožral jako poslední?

5Zlaté mince od stříbrných nejdou hmatem rozeznat.
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Příklad 20. (Čarodějnictví) Víme, že na Kamelotu holduje čarodějnictví 0,5%
obyvatel. Ovšem Merlin vynalezl test s následující spolehlivostí. Pokud daná osoba
čarodějnictví holduje, dá test pozitivní odpověď s pravděpodobností 95%, pokud
mu neholduje, pak test ukáže negativní odpověď s pravděpodobností rovněž 95%.
Jestliže sir Gawain měl v testu pozitivní výsledek, jaká je pravděpodobnost, že je
skutečně čaroděj?

Příklad 21. (Počet orlů) Šašek Dagonet hází (n + 1)-krát mincí, zatímco sir
Ector hází jenom n-krát, n ≥ 1. Jaká je pravděpodobnost, že Dagonetovi padne
orel vícekrát než Ectorovi?

Příklad 22. (Tandariáš a Floribella) Manželé Tandariáš a Floribella se nemohli
dohodnout, kdo z nich umyje nádobí, a tak začali házet mincí. Padne-li panna,
zapíší si P , padne-li orel, zapíší O. Skončí ve chvíli, kdy bude na papíře jako
poslední POP (pak myje Tandariáš) nebo PPO (potom je nádobí na Floribelle).
S jakou pravděpodobností bude mýt nádobí Tandariáš a s jakou Floribella?

Příklad 23. (Úkol pro Isoldu) Merlin zadal Isoldě následující úkol. Zjednoduš
a vhodně interpretuj následující výraz

p1+(1− p1) · p2+(1− p1) · (1− p2) · p3+ · · ·+(1− p1) · (1− p2) · · · (1− pn−1) · pn,

kde pi ∈ (0, 1) pro každé i ∈ {1, 2, . . . , n}.

Příklad 24. (Lukostřelkyně) Guinevera a Isolda se utkaly v lukostřelbě. V kaž-
dém kole obě vystřelí na terč. Pokud jedna z nich trefí a druhá ne, vítězí ta
s přesnější muškou. Pokud trefí obě nebo obě minou, pokračuje se dalším kolem.
Guinevera zasáhne terč s pravděpodobností g, Isolda s pravděpodobností i. Jaká
je pravděpodobnost, že zvítězí Isolda? Jaká je pravděpodobnost, že souboj skončí
v n-tém kole?

Příklad 25. (Lukostřelci) Lukostřelci Tristan a Percival spolu soutěží. Každý
z nich má jeden šíp. Kráčejí spolu po úsečce [0, 1], vyjdou z bodu x = 0 a snaží
se zasáhnout cíl umístěný v bodě x = 1. Tristan nestřílí tak dobře jako Percival.
Pravděpodobnost, že z bodu x ∈ [0, 1] zasáhne cíl, je x2. Pro Percivala je tato
pravděpodobnost rovna x. Vítězem je ten, kdo zasáhne cíl jako první. Jaká je
nejlepší strategie pro Tristana?

Příklad 26. (Hlasování) Tři rytíři (Artuš, Balin a Cador) se v jakékoliv situ-
aci rozhodují správně s pravděpodobností a = 0,9, b = 0,8 a c = 0,75. Jaká je
pravděpodobnost, že porota složená z těchto tří rytířů rozhodne správně?6

Cador si po čase všimne, že právě on se nejčastěji mýlí, a tak začne hlasovat
stejně jako Balin. Jaký vliv to bude mít na hlasování celé poroty?

6Platí hlas většiny.
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Kdyby Cador namísto uvažování a přemýšlení založil své rozhodnutí na hodu
mincí, jak tím ovlivní společný úsudek?
Řekněme, že Cador odpadl od ideálů rytířství a rozhodl se vědomě škodit. Co

se stane teď?
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