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Grupa wiekowa 1

Zadanie KB1 : Bezpieczna kwota

W zadaniu trudność sprawiały zaokrąglenia, dlatego należało rozwiązać zadanie za pomocą liczb
całkowitych. Najważniejsza jest funkcja dokładnie sprawdzająca, czy dany wynik jest rozwiązaniem. Zamiast
wykonywać dzielenie na liczbach zmiennoprzecinkowych oraz potem zaokrąglać w dół, powinna ona
wykonywać od razu dzielenie całkowite. Niech:

stan_po(x, d, p, k): (k krotnie) x← x ∗ (100− p) div 100; zwróć x− d

funkcja ta liczy, ile zostanie pieniędzy, jeśli zabierzemy x gotówki, zagramy k razy a stracić możemy p
procent i potem zapłacimy d za powrót. Jeśli wynik jest ujemny, zabrakło, jeśli jest dodatni - zabraliśmy
więcej niż potrzeba.

Następnie, aby nie sprawdzać wszystkich możliwych wartości x do trafienia (zbyt długo), należy za-
uważyć, że jeśli rozważymy ten sam problem bez zaokrągleń, to zabierzemy tyle ile trzeba lub za mało, ale
nigdy za dużo. Obliczamy wobec tego:

x0 ← floor(d/(1− p/100)k)

co wyznacza dolną granicę przedziału, w którym szukamy rozwiązania. Następnie sprawdzamy ile brakuje,
aby było to rozwiązanie dokładne. Obliczamy:

x0 ← x0- stan_po(x0,d,p, k)

tak długo, aż wartość ta przestanie się zmieniać. W ten sposób znajdziemy optymalne rozwiązanie w dosta-
tecznie szybkim czasie i bez problemów z zaokrągleniami. Ponieważ większość zawodników miała problemy
z rozwiązaniem, zdecydowaliśmy się akceptować odpowiedzi mieszczące się w przedziale otwartym (A,B),
gdzie A to optymalne rozwiązanie dla d ← d− 1, natomiast B to optymalne rozwiązanie dla d ← d+ 1,
czyli takie, które prowadziły do różnic w pozostałej gotówce mniejszych niż 1 nomadion.
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Zadanie KL1 : Losowanie z urn

Sposób I:

Ui - zdarzenie polegające na losowaniu z i-tej urny, i = 1, 2, 3. B - zdarzenie polegające na wylosowaniu
3 białych kul. Z jednakowym prawdopodobieństwem możemy wybrać każdą z urn, więc P(Ui) = 1

3 .
Prawdopodobieństwo wylosowania 3 białych kul pod warunkiem, że losujemy z i-tej urny wynosi:

P(B|Ui) =

(
bi
3

)
/

(
(bi + ci)

3

)
.

Ze wzoru na prawdopodobieństwo całkowite mamy:

P(B) = P(U1) ∗ P(B|U1) + P(U2) ∗ P(B|U2) + P(U3) ∗ P(B|U3).

Sposób II:

Prawdopodobieństwo, że wylosujemy jedną białą kulę z i-tej urny wynosi bi/(bi + ci). Szukane prawdopo-
dobieństwo jest równe:

b1 ∗ b2 ∗ b3/((b1 + c1)(b2 + c2)(b3 + c3)).

PSEUDOKOD

1. Wczytaj: b1, b2, b3, c1, c2, c3.

2. prawd1 := (1/3) ∗ (b13 )

(b1+c1
3 )

+
(b23 )

(b2+c2
3 )

+
(b33 )

(b3+c3
3 )

3. prawd2 := (b1/a1) ∗ (b2/a2) ∗ (b3/a3)
4. Wypisz: prawd1 i prawd2.4
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Zadanie KN1 : Nomadzka strategia

Na wejściu otrzymujemy 2 liczby, pierwsza (a) jest to liczba pól ruletki, oprócz 0. Drugą zaś liczbą (b)
jest limit stołu. Aby policzyć szansę, że Nomad choć raz wygra, znajdziemy prawdopodobieństwo tego, że
przegra we wszystkich swoich grach. Liczbę gier można w bardzo prosty sposób policzyć, mianowicie jest
to n+ 1, gdzie n jest największą liczbą naturalną taką, że 2n nie jest większe od limitu stołu (gdyż za każdą
kolejną grą podwajamy stawkę). Następnie podnosimy prawdopodobieństwo przegranej (a/2+ 1)/(a+ 1)
do potęgi n+ 1, czym samym znajdujemy szansę, że Nomad przegra we wszystkich grach. Wszystkie inne
możliwości zapewniają Nomadowi wygraną, więc:

PSEUDOKOD

1. Wczytaj:
a-liczba pól oprócz 0
b-limit stołu

2. Oblicz:
m = ((a/2+ 1)/(a+ 1))blog2bc+1

3. Zwróć: m
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Zadanie KS1 : Sprawiedliwa gra

Doświadczenie wykonywane jest zgodnie z schematem Bernoulliego z prawdopodobieństwem 1/P
sukcesu w pojedyńczym doświadczeniu. Wygrana osoby, która jeden raz wzięła udział w grze, jest zmienną
losową W przyjmującą wartości −m,a1, . . . ,ak, . . . .Gra jest grą sprawiedliwą gdy wartość przeciętna
wygranej jest równa zero: EW = 0. Wartość oczekiwana tak określonej zmiennej losowej wyraża się wzorem:

EW = −mq+ q

∞∑
k=2

ak−1pk−1 = q(−m+
ap

1− ap
), gdy 0 < ap < 1

Stąd:
EW = 0⇔ m =

ap

1− ap

Psudokod jest zatem następujący:

PSEUDOKOD

1. Wczytaj:
P - liczba ścian kości
a - liczba nomadionów (podnoszona jest do odpowiedniej potęgi zależnej od ilości rzutów kostką i od
porażki)

2. Podstaw: p = 1/P
3. Oblicz:

m = m = a ∗ p/(1.0− a ∗ p)(wartość oczekiwana)
4. Zwróć: m
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Zadanie KT1 : Tetrahedrony

Na wejściu otrzymujesz S− 1 kolorów ścian oznaczonych pojedynczymi literami alfabetu łacińskiego
(ostatnia ściana jest wielokolorowa w pasy) oraz kolejne numery kolorów odpowiednio k i m. Numerowanie
kolorów zaczyna się od lewej strony w ciągu kolorów od cyfry 1. Należy zbadać niezależność dwóch
zdarzeń:
zdarzenie K: kostka upadnie na ścianę koloru k,
zdarzenie M: kostka upadnie na ścienę koloru m.

Zdarzenia K i M będą niezależne gdy P(KM) = P(K)P(M). Przy czym prawodopodobieństwo iloczynu
zdarzeń K i M wynosi 1/S (dwa kolory są widoczne jednocześnie tylko na jednej ścianie kostki - w paski).

PSEUDOKOD

1. Wczytaj:
ciąg znaków długości S− 1 (nazwy kolorów)
k - numer koloru pierwszego (w ciągu kolorów)
m - numer koloru drugiego (w ciągu kolorów)

2. Oblicz:
ile.k← ile ścian było w jednolitym kolorze o numerze k
ile.m← ile ścian było w jednolitym kolorze o numerze m
S← liczba ścian kostki
P(K) = (ile.k+ 1.0)/(S)
P(M) = (ile.m+ 1.0)/(S)
P(KM) = 1.0/S

3. Jeśli:
P(KM) = P(K)P(M)
zwróć 1

4. w przeciwnym przypadku:
zwróć 0


