
 :(למאי 18 -)לקראת השיעור בתרגילים 

 

אם דרוש להניח  של מרחב המדגם. מדוקדקפתור כל אחר מהתרגילים החישוביים שלהלן על ידי זיהוי 

 רשום אותן במפורש. – נתונותעל ההסתברויות הנוספות הנחות 

 

לרצפה  נזרקת L. מחט שאורכה  Dקווים מקבילים מצוירים על רצפה כאשר המרחק ביניהם הוא . 1

   באופן מקרי. מה הסיכוי שהמחט נוגעת באחד הקווים? 

 

אחרי הצהרים וסיכמו שמי שמגיע  3 -ל 1שני אנשים נדברו להיפגש בכיכר העיר בשעה מסוימת בין . 2

ראשון יחכה לשני חמש דקות בדיוק ואחר כך יעזוב. שניהם שכחו את השעה המדויקת של המפגש ולכן 

 הגעתו לכיכר בצורה אקראית. מה הסיכוי שיפגשו אחד את השני?כל אחד מהם בחר את שעת 

 

בתורו משחק עם הכדורים שנותרו,  אחדכל כאשר כדורים,  6קדח בן אבשניים משחקים רולטה רוסית  .3

 עד שאחד מהם נהרג. מה הסיכוי שההרוג יהיה זה שמסובב ראשון את תוף האקדח?

 

צורה בלתי תלויה, אחד מארבעה מלונות. מה הסיכוי שיהיה עשרה תיירים בוחרים, כל אחד  באופן וב. 4

 מלון שלא יבחר על ידי איש מהם?

 

מהו הסיכוי הגבוה ביותר ומהו הסיכוי . 2/3סיכוי של   B. גם למאורע  2/3סיכוי של   A. למאורע 5

 ?  בו זמנית וקרי  Bוגם   Aגם  הקטן ביותר כי

 

 ר את כולן..לפניך חמש גרסאות לשאלה בהסתברות. פתו6

 

הן עולות אחת לאחר השנייה לבמה  בתחרות יופי הגיעו שש בנות לקו הגמר, כולן יפיפיות באותה מידה.

)שיודע מי הזוכה(: "אנא, גלה לי מי ר , לא מתאפקת ושואלת בשקט את השוע6אך האחרונה, מספר 

 ".2מועמדת מספר היא לא אסור לי לגלות מי הזוכה אבל אני מוכן לספר לך כי "השוער משיב:  הזוכה?"

 

יודעת כי הדרך שהשוער בוחר את תשובתו היא כדלהלן: הוא בוחר בסיכויים שווים  6מספר  .א

שלא זכו, ואותה הוא מציין לפניה כאחת שלא זכתה. מה הסיכויים  5עד  1אחת מבין מספרי 

 זכתה לאור אינפורמציה זו?         6שמספר 

 

ר את תשובתו היא כדלהלן: הוא בוחר בסיכויים שווים יודעת כי הדרך שהשוער בוח 6מספר  .ב

 1אחת מבין אלה שמספריהם קטנים מזו שנבחרה ואותה הוא מציין כאחת שלא זכתה. אם מספר 

 זכתה?         6כזו שלא זכתה. לאור זאת, מה הסיכויים שמספר  2זכתה השוער נוקב במספר 

 

א כדלהלן: הוא מציין את זו שמספרה יודעת כי הדרך שהשוער בוחר את תשובתו הי 6מספר  .ג

. מה 5ואז בוחר השוער את מספר  1קטן באחד מזו שזכתה, אלא אם כן הזוכה היא מספר 

 זכתה לאור אינפורמציה זו?         6הסיכויים שמספר 

 

זכתה הוא יאמר  6יודעת כי הדרך שהשוער בוחר את תשובתו היא כדלהלן: אם מספר  6מספר  .ד

לא זכתה. מה הסיכויים  4או יאמר שמספר  5אחרת או יאמר שמספר לא זכתה,  2שמספר 

 זכתה לאור אינפורמציה זו? 6שמספר 

 

 זכתה? 6אינה יודעת דבר על הדרך שהשוער בוחר את תשובתו: מה הסיכויים שמספר  6מספר  .ה

 

( מנקודת המבט של עיקרון בייס. בכל 22בעל"ה ). נתח כל אחת מארבע הדוגמאות במאמר של קופרמן 7

לפיה אפשר  נסח בבהירות הנחהדוגמא בה תחליט שאים אינפורמציה מספקת לפתור את הסיטואציה, 

 והראה את הפתרון. ,לפתור את הבעיה


