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1. (Quizmaster) In het Quizmaster probleem zijn er vele veralgemeniseringen. Hier is het jullie taak
om een aantal van de eigenschappen van deze uitbreidingen te onderzoeken.

De setting is als volgt. Er zijn k deuren en n rondes. Achter precies één deur zit een prijs. De
kandidaat krijgt de prijs indien hij/zij in de laatste ronde de deur met de prijs erachter aanwijst. In
elke ronde behalve de laatste wijst de kandidaat een deur aan, en de quizmaster opent één andere deur
waar de prijs niet achter zit. Nadat de quizmaster de nde deur heeft geopend, kan de kandidaat nog
een laatste keer wisselen (of niet). We nemen aan dat de prijs achter elke deur zit met gelijke kans, en
dat, indien de quizmaster een keuze heeft om een deur open te maken, hij elke beschikbare deur met
gelijke kans opent. Het is dan alleen relevant of de kandidaat wisselt (W) of niet wisselt (N).

Het driedeuren probleem krijgen we als k = 3 en n = 1. In het algemeen nemen we aan dat k ≥ n+ 2.
Als k = n + 2, dan blijven er nog twee deuren over als de quizmaster de nde deur heeft opengemaakt,
en kan de kandidaat nog een laatste keuze maken.

(a) (5 punten) Als n = 2 en k = 4, laat zien dat de kans op winnen gelijk is aan 2/8=1/4 als de
kandidaat nooit wisselt.

(b) (10 punten) Als n = 2 en k = 4, laat zien dat de kans op winnen gelijk is aan 6/8=3/4 als de
kandidaat in de tweede ronde wisselt en in de eerste ronde niet. Hint: Herformuleer dit als een
probleem met n = 1 en k = 4.

(c) (10 punten) Als n = 2 en k = 4, laat zien dat de kans op winnen gelijk is aan 3/8 als de kandidaat
in de eerste ronde wisselt en in de tweede ronde niet. Hint: Herformuleer ook dit als een probleem
met n = 1 en k = 4.

(d) (5 punten) Als n = 2 en k = 4, gebruik de voorgaande opgave om te laten zien dat de kans op
winnen gelijk is aan 5/8 als de kandidaat in de beide rondes wisselt.

(e) (10 punten) Als k = n + 2, en de quizmaster elke ronde een deur openmaakt en als de kandidaat
elke ronde met kans 1/2 wisselt of niet (onafhankelijk van de andere rondes), laat zien dat dan
de winstkans 1/2 is. Laat zien dat dit zelfs geldt als de kandidaat alleen in de laatste ronde een
random keuze maakt.

(f) (20 punten) In het n ronden probleem met algemene k, laat ~sn ∈ {W,N}n de strategie van de
kandidaat weergeven. Hierbij geven de coordinaten van ~sn aan wat de kandidaat doet in elke
ronde. In alle rondes opent de quizmaster 1 deur. Laat k ≥ n + 2, anders is het spelletje flauw.
Laat pk,n(~sn) de winstkans zijn van strategie ~sn. Laat zien dat als sn = N , en met ~sn−1 de
strategie in de eerste n− 1 rondes,

pk,n(~sn) = pk,n−1(~sn−1).

Laat verder zien dat als k = n + 2, dat dan pk,n(~sn) = 1− pk,n(~tn) als sn = W en ~tn is dezelfde
strategie behalve in de laatste ronde. Ofwel, si = ti voor i = 1, . . . , n − 1, en tn = N terwijl
sn = W . Gebruik dit om de winstkansen van alle strategiën van het spel in 3 rondes en 5 deuren
te analyzeren.

2. Stel dat X een geometrische verdeling heeft.

(a) (20 punten) Bereken E[X] en E[(−1)X ].

(b) (20 punten) Gebruik het voorgaande onderdeel om de kans te berekenen dat X even is. Geef hier
ook een directe berekening voor.
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Antwoorden en puntentelling

Het maximaal aantal te behalen punten is 100, verdeeld zoals onder aangegeven. De antwoorden moeten
helder uitgelegd zijn, met het noemen van de gebruikte resultaten. Bij de antwoorden is duidelijk aangegeven
voor welk deelresultaat je hoeveel punten krijgt.

1. (Quizmaster) We zeggen dat de ‘kandidaat wint’ indien de kandidaat in de laatste ronde de deur
met de prijs aanwijst.

(a) (5 punten) Als de kandidaat niet wisselt, dan moet hij/zij meteen de deur met de prijs erachter
hebben gekozen. Dit heeft kans 1/4, omdat er 4 deuren zijn en de prijs achter elke deur zit met
gelijke kans.

(b) (10 punten) Als de kandidaat in de eerste ronde niet wisselt, en in de tweede ronde wel, dan is de
winstkans hetzelfde als in het spel met 1 ronde en 4 deuren, waarin de quizmaster twee deuren
gelijk openmaakt. (5 pt) Op college is daarvoor bewezen dat de winstkans 3/4 is. (5 pt)

(c) (10 punten) Als de kandidaat in de eerste ronde wisselt, en in de tweede ronde niet, dan is de
winstkans hetzelfde als in het spel met 1 ronde en 4 deuren, waarin de quizmaster één deur
openmaakt en de kandidaat wisselt. (3 pt) In dat geval conditioneren we of de kandidaat eerst
de deur zonder prijs koos of niet. Noem de gebeurtenis dat de kandidaat eerst de deur zonder
prijs koos F , en noem de gebeurtenis dat de kandidaat de deur met de prijs kiest als hij/zij eerst
wisselt en dan niet WN . De wet van de totale kans geeft dan (3 pt)

P(WN) = P(WN | F )P(F ) + P(WN | F c)P(F c).

Omdat de kandidaat eerst wisselt en dan niet, is P(WN | F c) = 0 (immers, de kandidaat
kiest eerst de deur met de prijs, en wisselt vervolgens ervan weg). Verder is P(F ) = 3/4, en is
P(WN | F ) = 1/2 omdat als F waar is en de quizmaster 1 deur opent, er nog 2 deuren zijn
waarachter de prijs kan zitten met gelijke kans. Dus (4 pt)

P(WN) = P(WN | F )P(F ) = (3/4)× (1/2) = 3/8.

(d) (5 punten) Als de kandidaat in de eerste ronde wisselt, dan moet hij/zij in de eerste ronde een
deur kiezen waar de prijs niet achter zit. De quizmaster opent hierna nog een deur, waardoor er
nog maar 2 deuren beschikbaar zijn. Dus, ofwel, de prijs zit achter de deur als de kandidaat twee
keer wisselt, ofwel de prijs zit achter de deur als hij/zij de laatste ronde niet wisselt. Noem WW
de gebeurtenis dat de kandidaat wint als hij/zij wisselt in beide rondes, dan is dus

P(WN) + P(WW ) = 1.

Vanuit (c) volgt dat P(WW ) = 1− 3/8 = 5/8.
(3 punten aftrek als student de directe berekening geeft, want dat was niet gevraagd)

(e) (totaal 10 pt) Ongeacht de strategie in de eerste n− 1 rondes, als n = k + 2 blijven in de laatste
ronde 2 deuren over. Ofwel de prijs zit achter de deur die de kandidaat in de voorlaatste ronde
aanwijst, ofwel in de deur die de quizmaster heeft overgelaten. Als de kandidaat met kans 1/2
kiest of hij/zij wisselt in de laatste ronde, dan geldt dus

P(wint bij random laatste keuze)

=
1

2
[P(wint bij wisselen in laatste ronde) + P(wint bij gelijkblijven in laatste ronde)] = 1/2.

(f) (totaal 20 punten)
(5 punten) pk,n(~sn) = pk,n−1(~sn−1). Merk op dat als we niet wisselen in de laatste ronde, we geen
extra informatie krijgen doordat de quizmaster een extra deur opent. Dan is het dus dezelfde
situatie als dat er een ronde minder is. Ofwel, n wordt vervangen door n− 1.
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(5 punten) pk,n(~sn) = 1 − pk,n(~tn) als k = n + 2. Als k = n + 2, dan blijven we aan het einde
met 2 deuren over. Dat zijn degene die we in de voorlaatste ronde hebben aangewezen, alsook
een andere deur. Achter 1 van deze twee deuren zit de prijs, dus is pk,n(~sn) = 1− pk,n(~tn).
(10 punten) Geval n = 3, k = 5. Laat ~s2 de strategie zijn in de eerste twee rondes. Dan
is p5,3(s2W ) = 1 − p5,3(s2N) door het voorgaande onderdeel. Door de eerste gelijkheid, is
p5,3(s2N) = p5,2(s2). Hiervoor rekenen we uit, als in (a)-(d),

p5,2(NN) = 1/5, p5,2(WN) = p5,1(W ) = (4/5)× (1/3) = 4/(15).

Verder is
p5,2(NW ) = (4/5)× (1/2) = 2/5.

en (als je wisselt in de laatste ronde, merk op dat er dan nog 2 deuren zijn, en beiden hebben
gelijke kans dat de prijs erachter zit)

p5,2(WW ) = (1/2)[1− p5,2(WN)] = (1/2)[1− 4/(15)] = 11/(30).

Dit geeft de mogelijkheid om te berekenen dat

p5,3(NNN) = 1/5, p5,3(WNN) = 4/(15), p5,3(NWN) = 2/5, p5,3(WWN) = 11/(30).

Gebruik makend van p5,3(s2W ) = 1− p5,3(s2N) geeft dit dat

p5,3(NNW ) = 4/5, p5,3(WNW ) = 11/(15), p5,3(NWW ) = 3/5, p5,3(WWW ) = 19/(30).

(1 punt aftrek per missende strategie)

2. (a) (totaal 20 punten)
(E[X] 10 punten) We berekenen (3 pt)

E[X] =
∑
k

kP(X = k) =

∞∑
k=1

kp(1− p)k−1.

We weten dat
∞∑
l=0

xl = 1/(1− x).

Differentieren geeft (4 pt)
∞∑
l=0

lxl−1 = 1/(1− x)2.

Invullen geeft dat (3 pt)

E[X] = p

∞∑
k=1

k(1− p)k−1 = p/p2 = 1/p.

(E[(−1)X ] 10 punten) We gebruiken de ‘wet van de bewusteloze statisticus’ om te bereken dat (5
pt)

E[(−1)X ] =
∑
k

(−1)kP(X = k) =

∞∑
k=1

(−1)kp(1− p)k−1.

Dit rekenen we verder uit met (5 pt)

E[(−1)X ] = (−p)

∞∑
k=1

(−(1− p))k−1 =
−p

1 + (1− p)
=
−p

2− p
.

3



(b) (totaal 20 punten)
(P(X even) vanuit voorgaande 10 punten) Merk op dat (5 pt)

P(X even) = E[I{X is even}] = E
[1
2

[1 + (−1)X ]
]

=
1

2

[
1 + E[(−1)X ]

]
.

Dit rekenen we verder uit met (5 pt)

P(X even) =
1

2

[
1 +

−p
2− p

]
= (1− p)/(2− p).

(P(X even) direct 10 punten) Merk op dat (5 pt)

P(X even) =
∞∑
k=1

P(X = 2k) =
∞∑
k=1

p(1− p)2k−1 = p(1− p)
∞∑
k=1

(1− p)2(k−1).

Dit rekenen we verder uit door (5 pt)

P(X even) =
p(1− p)

1− (1− p)2
=

p(1− p)

2p− p2
= (1− p)/(2− p).

4


