
Maªo kto wie, ale wªa±nie teraz odbywaj¡ si¦ Mistrzostwa Europy w Piªce No»nej. PZPN
zorganizowaª turniej �Podaj Macieju�, aby przykry¢ te mistrzostwa. Nikt nie b¦dzie si¦ interesowaª
ME skoro obok graj¡ MU i Chelsea. Polska reprezentacja jest dziadowska i pewnie nie wyszªaby z
grupy, co mogªoby sta¢ si¦ sygnaªem do rozwi¡zania PZPN. A tak, pies z (...) nog¡ si¦ tym nie
przejmie i zwi¡zek przetrwa. Niestety na EURO planowany byª zamach. O EURO jednak nikt nie
mówi, wi¦c terrory±ci przyjechali na zawody, o których tr¡bi caªy sportowy ±wiat. Chc¡ wysadzi¢
stadion. PZPN wie o tym, i dlatego podczas trwania meczu wyª¡czy pr¡d. Prawdopodobnie bomba
zamachowców jest na pr¡d. B¦dziemy gra¢ w blasku zniczy. PZPN od lat kradnie z cmentarzy
znicze w zaduszki. Wªa±nie na podobne okazje...

Didier Drogba

Egzamin z RPiS (cz¦±¢ II - 2 godziny), 2 lutego 2014

Zadanie 1 (7 punktów). Profesor Makary opracowaª supernowoczesn¡ maszyn¦ do automatycz-
nego wykrywania faªszywych kurczaków. Teraz pracuje nad oprogramowaniem steruj¡cym maszyn¡.
Na pocz¡tek postanowiª przeanalizowa¢ szczegóªowo kilka prostych sytuacji.

Prawdziwy kurczak wa»y 2kg, faªszywy z p-stwem 1
2 wa»y 1kg, wpp. 3kg. Maszyna losowo wy-

biera kurczaki do wa»enia z danej grupy kurczaków (ka»dy z p-stwem 1
2 niezale»nie od pozostaªych),

po czym wa»y je wszystkie naraz.
Dana jest grupa 10 kurczaków, o której wiadomo, »e zawiera dokªadnie jednego faªszywego

kurczaka. Maszyna trzykrotnie wylosowaªa z tej grupy kurczaki do wa»enia i je zwa»yªa. Uzyskaªa
wyniki odpowiednio 11kg, 12kg i 13kg. Jakie jest p-stwo tego, »e faªszywy kurczak wa»y 3kg?

Zadanie 2 (10 punktów). Profesor Makary kontynuuje badania algorytmów randomizowanych.
Aktualnie zajmuje si¦ klasycznym problemem sortowania permutacji. Algorytm prof. Makarego
powtarza nast¦puj¡ce operacje a» do skutku:

• wylosuj dwie pozycje i1, i2;

• sprawd¹ jak zmienia si¦ liczba inwersji, je±li zamieni¢ miejscami elementy na pozycjach i1, i2
� oznaczmy t¦ zmian¦ δ;

• je±li liczba inwersji nie ro±nie (tj. δ ≤ 0), zamie« elementy na pozycjach i1, i2, wpp. zamie«

te elementy z p-stwem
(
1
2

)δ
.

�rednio jak dªugo b¦dzie dziaªaª ten algorytm dla permutacji 321? Interesuje nas ª¡czna liczba
iteracji.

Zadanie 3 (13 punktów). Liczby 1, . . . , n w losowej kolejno±ci ustawiamy na cyklu. Niech X
b¦dzie liczb¡ lokalnych maksimów, t.j. liczb wi¦kszych od obu s¡siadów.

1. (3 pkt.) Oblicz EX;

2. (5 pkt.) Oblicz V arX;

3. (5 pkt.) Poka» oszacowanie postaci P (X < EX(1 − δ)) ≤ Θ( 1
cn ), gdzie c > 1 zale»y od

0 < δ < 1. Za oszacowanie tej postaci, które dziaªa tylko dla δ odpowiednio bliskich 1, mo»na
uzyska¢ do 3 pkt.

UWAGA: Ka»de zadanie oddajemy na osobnej kartce czytelnie podpisanej imieniem,

nazwiskiem i numerem indeksu. Wszystkie odpowiedzi i obliczenia nale»y uzasadni¢.


