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RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKA
Spis pojȩċ teoretycznych
1. Podstawowe pojȩcia: doświadczenie losowe, zdarzenie elementarne, zdarzenie losowe, przestrzeń
zdarzeń elementarnych, zbiór zdarzeń losowych, zdarzenie przeciwne, zdarzenia wykluczaja̧ce
siȩ itp. .
2. Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa.
3. Wlasności funkcji prawdopodobieństwa.
4. Przestrzeń probabilistyczna.
5. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa - zdarzenia elementarne jednakowo prawdopodobne.
6. Prawdopodobieństwo warunkowe.
7. Niezależnośċ dwoch zdarzeń.
8. Zupelny uklad zdarzeń. Twierdzenie o prawdopodobieństwie zupelnym. Twierdzenie Bayesa.
9. Zmienna losowa jednowymiarowa - definicja.
10. Dystrybuanta zmiennej losowej jednowymiarowej - definicja, wlasności.
11. Zmienna losowa jednowymiarowa typu skokowego - definicja, rozklad prawdopodobie ństwa
zmiennej losowej typu skokowego, dystrybuanta zmiennej losowej typu skokowego.
12. Zmienna losowa jednowymiarowa typu cia̧glego - definicja. Gȩstośċ prawdopodobieństwa zmiennej losowej jednowymiarowej - definicja i wlasności. Wlasności funkcji prawdopodobieństwa
zmiennej losowej typu cia̧glego.
13. Wartośċ oczekiwana - definicja i wlasności.
14. Wariancja - definicja i wlasności.
15. Odchylenie standardowe - definicja, kiedy jest równe zero.
16. Kwantyl - definicja, wlasności. Mediana, kwartyle.
17. Moda.
18. Niezależność zmiennych losowych.
19. Rozklad jednopunktowy, n-punktowy, dwupunktowy.
20. Rozklad dwumianowy (Bernoulliego). Interpretacja (schemat Bernoulliego). Wskaźnik struktury.
21. Rozklad Poissona. Przybliżanie rozkladu dwumianowego rozkladem Poissona.
22. Rozklad jednostajny.
23. Rozklad normalny (Gaussa). Krzywa Gaussa. Standardowy rozklad normalny. Dystrybuanta
standardowego rozkladu normalnego. Standaryzacja zmiennej losowej o rozkladzie normalnym. Regula trzech sigm.
24. Rozklad t-Studenta, rozklad chi-kwadrat.
25. Przybliżanie rozkladu dwumianowego rozkladem normalnym.
26. Statystyka - czym siȩ zajmuje. Podstawowe pojȩcia: populacja generalna, próba, próba
losowa, dystrybuanta empiryczna itp. .
27. Sposoby zbierania danych statystycznych (szeregi statystyczne).
28. Parametry empiryczne - średnia z próby, wariancja z próby.
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29. Estymacja punktowa.
30. Przedzialy ufności - definicja, rodzaje i wlasności. Poziom ufności. Przedzialy ufności dla
wartości oczekiwanej, wariancji i wskaźnika struktury - wybór modelu. Metoda wyznaczania
przedzialu ufności.
31. Wyznaczanie minimalnej liczności próby.
32. Weryfikacja hipotez statystycznych. Podstawowe pojȩcia: test statystyczny, test parametryczny, test istotności, test zgodności, hipoteza zerowa, hipoteza alternatywna, zbiór krytyczny, bla̧d 1-go rodzaju, bla̧d 2-go rodzaju.
33. Weryfikacja hipotez statystycznych przy użyciu testów istotności. Poziom istotności. Weryfikacja hipotez przy pomocy krytycznego poziomu istotności.
34. Weryfikacja hipotez dotycza̧cych wartości oczekiwanej, wariancji i wskaźnika struktury - wybór
modelu.
35. Weryfikacja hipotez statystycznych przy pomocy testu zgodności chi-kwadrat.
Uwagi:
• Podane pojȩcia obejmuja̧ caly material, którego znajomość jest wymagana ale nie wyszczególniaja̧
wszystkiego szczególowo co należy umieć. Przykladowo przy rozkladach prawdopodobieństwa
należy znaċ defincjȩ zmiennej losowej o danym rozkladzie prawdopodobieństwa, jej wartość
oczekiwana̧ i wariancjȩ.
• Zestaw pytań na egzaminie skladać siȩ bȩdzie z 4 zadań: trzech zadań ćwiczeniowych (jednego z rachunku prawdopodobieństwa i dwóch ze statystyki) i jednego zadania teoretycznego
bȩda̧cego zestawem 15 zdań, których wartośċ logiczna̧ należy ocenić.
Zasady zaliczenia przedmiotu
• Do liczby punktów uzyskanych podczas ċwiczeń (max. 40 punktów) doliczana jest liczba
punktów uzyskanych w czasie egzaminu (max. 60 punktów). Uzyskana suma punktów stanowi
podstawȩ do wyznaczenia oceny z przedmiotu RAPiS wedlug nastȩpuja̧cego algorytmu:
51 − 60 punktów - 3.0
61 − 70 punktów - 3.5
71 − 80 punktów - 4.0
81 − 90 punktów - 4.5
91 − +∞ punktów - 5.0.
• Warunkami koniecznymi dla uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu RAPiS sa̧:
zaliczenie ċwiczeń (tzn. uzyskanie z ċwiczeń co najmniej 21 punktów) oraz
zdanie egzaminu (tzn. uzyskanie z egzaminu co najmniej +30 punktów, w tym co najmniej
+10 punktów za zadanie 4 testowe).
• Do egzaminu można przysta̧piċ bez zaliczonych ċwiczeń.
• Zdany egzamin można poprawiaċ w kolejnych terminach aż do koṅca danego roku akademickiego bez ryzyka utraty uzyskanego wcześniej wyniku. Przy wystawianiu oceny z przedmiotu
brany jest pod uwagȩ najlepszy wynik na egzaminie z calego bieża̧cego roku akademickiego.
• W przypadku uzyskania na egzaminie w sumie co najmniej 30 punktów, w kolejnych terminach
egzaminu można pisaċ tylko teoriȩ (tzn.zadanie 4 testowe).
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Przykladowy zestaw zadań egzaminacyjnych:
zad.1) (10 pkt) Zmienna losowa X ma rozklado prawdopodobieństwa postaci: P (X = −2) =
0.5, P (X = 0) = 0.1, P (X = 1) = 0.4.
Oblicz a) dystrybuantȩ zmiennej losowej X, b) wariancjȩ X, c) kwantylȩ rzȩdu 0.4 zmiennej losowej
X, d) medianȩ X, e) modȩ.
zad.2) (10 pkt) W pewnym eksperymencie chemicznym badano czas zakończenia pewnej reakcji.
Dokonano n = 100 niezależnych doświadczeń i otrzymano z nich średnia̧ x = 46 sek. oraz odchylenie
standardowe s = 13 sek. Na poziomie ufności 0.98 znajdź przedzial ufności dla średniego czasu
potrzebnego na zakończenie tej reakcji.
zad.3) (10 pkt) Przy kontroli pracy dwu central telefonicznych w pewnym losowo wybranym
dniu dniu stwierdzono, że na 200 pola̧czeń w centrali A 16 bylo pomylkowych. Natomiast na 100
pola̧czeń w centrali B pomylkowych bylo 10. Czy na poziomie istotności α = 0.05 można twierdziċ,
że procent pomylkowych pola̧czeń jest wiȩkszy w centrali B.
zad.4) (za każda̧ prawidlowa̧ odpowiedź: + 2 pkt, za każda̧ zla̧ odpowiedź: -2 pkt,
za brak odpowiedzi: 0 pkt) Czy poniższe zdanie jest prawdziwe:
a. Zbiór zdarzeń losowych dla rzutu moneta̧ sklada siȩ z dwóch elementów.
b. Jeżeli P (A) = P (A|B), to zdarzenia A i B sa̧ niezależne.
c. Dwa wyniki tego samego doświadczenia sa̧ zawsze zdarzeniami niezależnymi.
d. Zmienna losowa nie może przyjmować wartości ujemnych.
e. Dystrybuanta dowolnej zmiennej losowej jest funkcja̧ cia̧gla̧.
f. Funkcja gȩstości prawdopodobieństwa jest funkcja̧ o wartościach nieujemnych.
g. Wariancja zmiennej losowej jest równa zero wtedy i tylko wtedy gdy zmienna ta jest stala̧.
h. Wartość oczekiwana nie może być liczba̧ ujemna̧.
i. Jeżeli zmienne losowe X i Y sa̧ niezależne, to D2 (X − Y ) = D2 (X) − D2 (Y ).
j. Wariancja zmiennej losowej o rozkladzie jednopunktowym wynosi zero.
k. Wartość oczekiwana zmiennej losowej o rozkladzie Bernoulliego B(100, 0.1) wynosi 10.
l. Bla̧d pierwszego rodzaju polega na odrzuceniu prawdziwej hipotezy H0 .
m. Zbiór wartości przyjmowanych przez zmienna̧ losowa̧ typu skokowego może być nieskończony.
n. Przy ustalonym poziomie ufności można zbudować tylko jeden przedzial ufności dla wartości
oczekiwanej badanej cechy X.
o. Poziom istotności jest to prawdopodobieństwo przyjȩcia falszywej hipotezy H0 .
Zaliczenie egzaminu nastȩpuje przy otrzymaniu co najmniej +30 punktów, w tym co
najmniej +10 punktów za zadanie teoretyczne.

Odpowiedzi do Przykladowego Zestawu Zadań Egzaminacyjnych:
1) b) 2.04, c) −2, d) < −2; 0 >, e) −2. 2) (42.98; 49.02). 3) NIE 4) a)NIE, b) TAK, c) NIE, d)NIE,
e) NIE, f) TAK, g) TAK, h) NIE, i) NIE, j) TAK, k) TAK, l) TAK, m) TAK, n) NIE, o) NIE.

4
Przykladowe zadania
A) RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA
1. Zorganizowano nastȩpuja̧ca̧ grȩ. Rzucamy dwiema kostkami. Jeśli suma oczek jest równa 2 otrzymujemy 5 zl, jeżeli 3 - 3 zl, a w każdym innym przypadku placimy 1 zl. Niech X oznacza
wygrana̧. Znaleźċ funkcjȩ prawdopodobieństwa i dystrybuantȩ zmiennej losowej X.
2. Zmienna losowa X przyjmuje wartości x1 = −1, x2 = 1, x3 = 4 odpowiednio z prawdopodobieństwami p1 = 27 , p2 = 47 , p3 = c. Znaleźċ stala̧ c oraz dystrybuantȩ zmiennej
losowej X.
3. Dana jest funkcja prawdopodobieństwa zmiennej losowej X: P (X = 0) = 0.4, P (X = −1) =
0.3, P (X = 1) = 0.1, P (X = 2) = c. Znaleźċ a) stala̧ c, b)dystrybuantȩ zmiennej losowej X,
4. Dana jest funkcja prawdopodobieństwa zmiennej losowej X: P (X = 1) = 0.2, P (X = −1) =
0.2, P (X = 2) = 0.3, P (X = 3) = 0.3. Znaleźċ a)dystrybuantȩ zmiennej losowej X, b)
P (−1 < X ≤ 2).
5. Zmienna losowa X ma funkcjȩ prawdopodobieństwa postaci: P (X = −1) = 0.2, P (X = 0) =
0.3, P (X = 1) = 0.1, P (X = 2) = 0.3, P (X = 3) = 0.1. Znaleźċ a) dystrybuantȩ, b)wartośċ
oczekiwana̧, c) wariancjȩ, d) modȩ, e) medianȩ, f) kwantyl rzȩdu 0.4 zmiennej losowej X.
6. Zmienna losowa X ma funkcjȩ prawdopodobieństwa postaci: P (X = −2) = 0.3, P (X =
−1) = 0.2, P (X = 1) = 0.1, P (X = 2) = 0.4. Znaleźċ a)wartośċ oczekiwana̧, b) wariancjȩ, c)
modȩ, d) medianȩ e) kwantyl rzȩdu 0.7 zmiennej losowej X.
7. Gȩstośċ zmiennej losowej X ma postaċ:
(

f (x) =

1
3

0

dla 0 < x < 3
dla pozostalych x

Znaleźć a) wartość oczekiwana̧ b) wariancjȩ c) P (−1 < X ≤ 1).
8. Prawdopodobieństwo, że w jednym z niezależnych jednakowych testów nowego modelu samochodu ulegnie on awarii wynosi 0.1. Jakie jest prawdopodobieństwo wysta̧pienia awarii w
dokladnie 4 testach spośród 10 wykonanych ?
9. Zmienna losowa X ma rozklad N (2, 5). a) Jaki rozklad ma zmienna losowa Y = −X + 1? b)
Oblicz P (0 < X < 3)
10. Zmienna losowa X ma rozklad B(100, 0.1). Ile wynosi a) wartość oczekiwana, b) wariancja
tej zmiennej losowej? c) Oblicz P (X = 2).
11. Spośród calej populacji Mikolajów wylosowano 10-elementowa̧ próbkȩ i zmierzono dlugość ich
brody. Otrzymano nastȩpuja̧ce wyniki (w cm.) 5,6,6,6,7,8,8,8,8,8. Znaleźć rozklad liczności
w próbie. Obliczyć średnia̧ z próby, wariancjȩ z próby, jeśli badana̧ cecha̧ jest dlugość brody
Mikolaja.

5
B) STATYSTYKA
1. W celu oszacowania dokladności pewnego przyrza̧du pomiarowego dokonano n = 16 pomiarów
tej samej wielkości i otrzymano wariancjȩ z próby s2 = 20. Przy wspólczynniku ufności
1 − α = 0.98 znaleźć przedzial ufności dla nieznanej wariancji pomiaru tym przyrza̧dem.
2. Wiadomo,że pomiary pewnym przyrza̧dem maja̧ rozklad N (m, 40). Ile pomiarów trzeba
wykonać aby przy wspólczynniku ufności 1 − α = 0.96 maksymalny bla̧d oszacowania wartości
oczekiwanej tych pomiarów wyniósl 20?
3. Dokonano n = 10 pomiarów czasu potrzebnego na wykonanie pewnego podzespolu. Otrzymano średnia̧ z próby x = 31s oraz wariancjȩ z próby s2 = 0.5 Przy wspólczynniku ufności
1 − α = 0.9 znaleźć przedzial ufności dla średniego czasu potrzebnego na wykonanie tego
podzespolu. Wiadomo, że czas potrzebny na wykonanie ma rozklad normalny.
4. W celu zbadania wariancji urza̧dzenia pomiarowego wykonano 400 pomiarów tym urza̧dzeniem.
Otrzymano wariancjȩ z próby s2 = 12 Przy wspólczynniku ufności 1 − α = 0.98, znaleźć
przedzial ufności dla wariancji pomiarów tym urza̧dzeniem. Wiadomo, że wyniki pomiarów
maja̧ rozklad normalny.
5. Wśród n1 = 100 zbadanych kobiet 17 potrafilo rozwia̧zać to zadanie. Natomiast wśród n2 =
120 zbadanych mȩżczyzn 25 potrafilo rozwia̧zać to zadanie. Czy na poziomie istotności α =
0.05 można twierdzić, że w badanej populacji mȩżczyźni czȩściej potrafia̧ rozwia̧zać to zadanie
niż kobiety.
6. Spośród 120 studentów pewnej uczelni losowo wybranych do badania podczas egzaminu 70
ścia̧galo. Czy na poziomie istotności α = 0.01 można twierdzić, że studenci tej uczelni
spelniaja̧ ”polska̧” normȩ mówia̧ca̧, że podczas egzaminu co najmniej 50% ogólu studentów
ścia̧ga?
7. Wykonano 12 pomiarów woltomierzem pewnego napiȩcia pra̧du i otrzymano wariancjȩ z tej
próby s2 = 0.9. Na poziomie istotności α = 0.1 sprawdzić hipotezȩ, że wariancja pomiarów
tym woltomierzem jest mniejsza niż 1.0
8. Wykonano badanie stanu zawartości alkoholu we krwi u studentów dwóch uczelni. Otrzymano
średnia̧ zawartość alkoholu x1 = 1.5 i wariancjȩ z próby s21 = 1 dla n1 = 10 studentów uczelni
oraz dla n2 = 12 studentów uczelni B. średnia̧ zawartość alkoholu we krwi x2 = 2.4 i wariancjȩ
z próby s22 = 1.2 Wiadomo, że poziom alkoholu we krwi ma w badanych populacjach rozklad
normalny. Czy na poziomie istotności α = 0.05 można twierdzić, że studenci uczelni B
posiadaja̧ przeciȩtnie wiȩksza̧ zawartość alkoholu we krwi niż studenci uczelni A.
Odpowiedzi do przykladowych zadań z rachunku prawdopodobieństwa:
2
1
A) 1) P (X = −1) = 33
, P (X = 3) = 36
, P (X = 5) = 36
. 2)c = 17 . 3)c = 0.2. 4) b)0.5. 5)
36
b) 0.8,
c) 1.86, d) 0.2, e)< 0, 1 >, f)0. 6)a) 0.1, b)3.09, c) 2, d) < −1, 1 >, e) 2. 7) a) 32 , b) 34 , c)
 
1
. 8) 10
(0.1)4 (0.9)6 . 9) a) N (−1, 5), b) φ(0.8) − φ(0.2). 10)a) 10, b) 9, c) 100
(0.1)2 (0.9)98 . 11)
3
4
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x = 7, s2 = 1.2.
Wskazówki do przykladowych zadań ze statystyki :
B) 1) Model 4, 2) min. licznośċ próby dla m, 3) Model 2, 4) Model 5, 5) test dla dwch wskaźników
struktury, 6) test dla wskaźnika struktury, 7) Model 4, 8) test dla dwóch wartości oczekiwanych.
PRZYJEMNEJ NAUKI !!!

