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1. Iemand werpt zes keer een muntstuk en telt het aantal keer kruis. Daarna gooit hij
een dobbelsteen. Bepaal de kans dat de som van beide resultaten acht is.

2. Bereken de verwachtingswaarde en variantie van de volgende kansdichtheidsfuncties:

(a) f(x) = 1
20

voor −10 < x < 10.

(b) f(x) = 1
2
e−|x| voor −∞ < x < ∞.

(c) f(x) = 1
20

voor 0 < x < 10 en f(x) = 1
2
e−|x| voor −∞ < x < 0.

3. (Feest) Op een feest brengt ieder een cadeau mee en deze cadeaus worden als volgt
verloot: wie net een cadeau gekregen heeft, moet nu het zijne geven aan de persoon
van wie de naam getrokken wordt uit de nog overblijvende kandidaten. Als de or-
ganisator begint met zijn cadeau weg te geven, hoe groot is dan de kans dat ieder
aan de beurt is gekomen vooraleer die eerste zijn pakje krijgt en daarmee de cirkel
sluit? Er zijn n feestvierders.

4. (Inclusie–Exclusie) Bewijs (bijv. middels inductie) dat geldt
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(Waarom noemt men dit de inclusie–exclusie vergelijking?)

5. (Lootjes trekken) We vieren Sinterklaas met n mensen door lootjes te trekken.
Bereken de kans dat niemand zichzelf trekt. Bereken ook de limiet als n → ∞ van
deze kans.

(Hint: Gebruik opgave 4.)

6. Als je een munt werpt zie je een kop met kans p. Je werpt de munt totdat je het
eerste keer kop ziet. Noem X het aantal worpen. Wat is P(X > m)? Wat is de
(cumulatieve) verdelingsfunctie van X?

7. Een verzekeringsmaatschappij verkoopt een polis, waarin ze belooft een bedrag van
x Euros te betalen indien een gebeurtenis E voorkomt. De verzekering schat dat E
met kans p voorkomt. Welke prijs moet de verzekering vragen om te zorgen dat de
verwachte winst 10% zal zijn?
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8. A en B spelen een spelletje. A schrijft één van de twee getallen 1 of 2 op een stukje
papier. Als de opgeschreven getal i is, en B raadt welk getal het is, krijgt hij i Euros
van A. Als B het foute getal raadt, moet hij 0,75 Euros aan A betalen.

B maakt een toevallige keuze, hij kiest voor 1 met kans p en voor 2 met kans 1− p.
bereken zijn verwachte winst als
(a) A heeft 1 opgeschreven en
(b) A heeft 2 opgeschreven.
Welk waarde van p maximaliseert de minimaal mogelijke verwachte winst?

(Let op: B’s verwachte winst hangt niet alleen af van p, maar ook van wat A op-
schrijft.)
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