
Puªapki rachunku prawdopodobie«stwa

(1) Popularny w Polsce test przesiewowy na obecno±¢ wirusa HIV wykonany u osoby zdrowej daje
wynik pozytywny w przypadku okoªo 15 osób na 1000. Z kolei u osoby chorej wynik negatywny
uzyskiwany jest u przeci¦tnie jednej osoby na 1000∗. W Polsce mniej wi¦cej jedna osoba na tysi¡c
jest nosicielem HIV. Wybrany losowo Polak zrobiª test i uzyskaª wynik pozytywny. Jakie jest
prawdopodobie«stwo, »e jest nosicielem HIV?

(2) (Paradoks Simpsona) Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley zostaª pozwany za dyskryminacj¦ ko-
biet: w 1973 roku przyj¦to a» 44% kandydatów na studia, lecz zaledwie 35% kandydatek. Gdy
zbadano wyniki na poszczególnych wydziaªach, okazaªo si¦ jednak, »e nigdzie kobiety nie byªy (w
ten sposób) dyskryminowane, natomiast w wielu przypadkach przyj¦to wi¦kszy odsetek kandydatek
ni» kandydatów. Czy to mo»liwe?

wydziaª kandydaci przyj¦ci kandydatki przyj¦te
A 825 512 108 89
B 560 353 25 17
C 417 138 375 131
D 272 16 341 24

ª¡cznie 2074 1019 849 261

Dane z wybranych czterech wydziaªów

(3) (Paradoks dwóch kopert) Ania ma dwie koperty. Do jednej wªo»yªa 1 zª, a do drugiej � 3 zª.
Nast¦pnie rzucaªa monet¡ do momentu, a» wypadª orzeª i potrajaªa zawarto±¢ ka»dej z kopert za
ka»dym razem, gdy wypadªa reszka. Potem koperty zakleiªa, wybraªa losowo (rzucaj¡c monet¡,
a jak»e) jedn¡ z nich i wr¦czyªa Bartkowi. Bartek otworzyª j¡ i sprawdziª, ile jest w niej pieni¦dzy.
Wtedy Ania wyja±niªa mu, co zrobiªa z kopertami i zapytaªa, czy woli zachowa¢ t¦, któr¡ dostaª,
czy wymieni¢ j¡ na drug¡. Co powinien zrobi¢ Bartek?

(4) (Gra z bogiem) Bóg wybiera dwie ró»ne liczby caªkowite i zapisuje je na kartkach. Nast¦pnie
wybiera losowo jedn¡ z kartek (rzucaj¡c monet¡) i pokazuje Ani. Zadaniem Ani jest odgadni¦cie,
czy liczba, któr¡ zobaczyªa, jest wi¦ksz¡ czy mniejsz¡ z liczb wybranych przez boga. Czy jej szanse
wynosz¡ 50%?
zagraj: http://kumple.org/god.php?lang=pl

(5) (Paradoks Monty'ego Halla, teleturniej Id¹ na caªo±¢) Za jednymi z trojga drzwi znajduje si¦
samochód, za pozostaªymi � kozy. Ania wybiera jedne drzwi, po czym Bartek otwiera jedne z
pozostaªych � takie, za którymi znajduje si¦ koza. Ania mo»e teraz pozosta¢ przy swojej decyzji
lub j¡ zmieni¢. Co powinna zrobi¢? Czy sposób dokonywania wyboru przez Bartka ma znaczenie?
zagraj: http://kumple.org/hall.php?lang=pl

(6) Prasa donosi, »e »elki koloru turkusowego wywoªuj¡ tr¡dzik! Naukowcy przeprowadzili badania, jest
tylko 5% szans, »e to zbieg okoliczno±ci! Dlaczego nale»y do tej informacji podchodzi¢ ostro»nie?
¹ródªo: http://xkcd.com/882/

(7) (Paradoks urodzin) Liczba mo»liwych wyników losowania Lotto (dawniej: Du»ym Lotku, jeszcze dawniej:
Toto-Lotku) to 13 983 816. Dzisiejsze losowanie jest 5718 z kolei. Co jest bardziej prawdopodobne: to, »e
pewien zestaw liczb wylosowano ju» dwa razy, czy to, »e wszystkie wylosowane dot¡d wyniki byªy ró»ne∗∗?

(8) (Prawo Benforda) Bartek wysªaª Ani poczt¡ pytanie o pierwsz¡ cyfr¦ liczby 2n dla pewnej siedmiocyfrowej
liczby n; jednak dokªadna warto±¢ n byªa nieczytelna. Co powinna odpowiedzie¢ Ania?
artykuª: https://dx.doi.org/10.2307%2F2319349

∗Zatem czuªo±¢ tego testu to 99,9%, a swoisto±¢ � 98,5%.
∗∗W rzeczywisto±ci »aden wynik dot¡d si¦ nie powtórzyª.
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