
Rachunek prawdopodobieństwa
(Elektronika, studia niestacjonarne)

Wykład 1

Przygotowując wykład korzystam głównie z książki Jakubowski, Sztencel „Wstęp do
teorii prawdopodobieństwa”.

Jakubowski, Sztencel: „Teoria prawdopodobieństwa zajmuje się zdarzeniami pojawiają-
cymi się przy wykonywaniu doświadczeń losowych, czyli takich, których wyniku nie da się
przewidzieć, a jednocześnie dających się powtarzać w tych samych warunkach.” Statystyka
wykorzystuje je także przy badaniu zjawisk masowych - takich, które podlegają obserwa-
cjom w dużych populacjach (urodzenie dziewczynki przez kobietę, zgon w wypadku rażenia
piorunem itd.). Poniżej mamy przykłady doświadczeń losowych.
Przykłady

1. Rzut monetą sprawiedliwą – możliwe wyniki doświadczenia to orzeł (O) lub reszka
(R). Szanse na wypadnięcie O lub R są jednakowe. Częstość pojawiania się O i R w
dużej liczbie prób będzie bliska 1/2.

2. Rzut kostką o sześciu ścianach numerowanych od 1 do 6. Możliwe wyniki to liczby
naturalne od jeden do sześć, ale można też rozważać inne zdarzenia, np. czy wypadła
liczba parzysta albo czy wypadła liczba większa od 4.

3. Z talii 52 kart losujemy 5. Można na przykład obliczyć jakie jest prawdopodobieństwo,
że wszystkie są czerwone.

4. Rzucamy monetą aż do uzyskania pierwszego orła. Nie znamy a priori liczby rzutów
jakie będziemy musieli wykonać. Można się, na przykład, zastanawiać, jakie są szanse,
że będziemy rzucać nie więcej niż 3 razy.

5. Wybieramy losowo jeden punkt z odcinka [0, 1]. Jakie jest prawdopodobieństwo, że
będzie mniejszy niż 14? W tym przykładzie po raz pierwszy możemy mieć wątpliwość,
co to właściwie znaczy, że wybieramy „losowo”. Zauważmy, że w tym i poprzednim
przykładzie możliwych wyników doświadczenia jest nieskończenie wiele (w tym przy-
kładzie nawet nieprzeliczalnie wiele).

6. Przychodzimy w losowym momencie na przystanek autobusowy, na który autobus
przyjeżdża co 15 minut. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będziemy czekać dłużej
niż 10 minut?

Wygodnie jest utożsamiać zdarzenia ze zbiorami i wykorzystać do formalnego zapisu
zdarzeń pojęć z rachunku zbiorów. Zbiór [usty będziemy oznaczać przez ∅. Przypomnijmy,
że

• suma zbiorów A∪B to zbiór elementów, które należą do co najmniej jednego z nich,

• przekrój (część wspólna) zbiorów A ∩ B to zbiór elementów, które należą do obu
zbiorów,

• różnica A \B to zbiór elementów, które należą do A, ale nie należą do B,

• dopełnienie Ac zbioru A to zbiór elementów, które nie należą do A.
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Jeśli mamy rodzinę zbiorów At, gdzie t przebiega pewien zbiór indeksów T (być może
nieskończony), to

• suma uogólniona
⋃
t∈T At to zbiór elementów, które należą do co najmniej jednego

At,

• przekrój uogólniony
⋂
t∈T At to zbiór elementów, które należą do każdego At.

Na przykład, niech At będzie zbiorem punktów płaszczyzny leżących na prostej y = tx,
gdzie t > 0. Wtedy suma

⋃
t∈T At składa się z pierwszej i trzeciej ćwiartki układu współ-

rzędnych (bez obu osi), a przekrój
⋂
t∈T At zwiera wyłącznie jeden punkt – początek układu

współrzędnych. Warto znać następujące wzory, zwane prawami de Morgana:

(A ∪B)c = Ac ∩Bc ,

(⋃
t∈T

At

)c
=
⋂
t∈T

At
c

(A ∩B)c = Ac ∪Bc ,

(⋂
t∈T

At

)c
=
⋃
t∈T

At
c

Definicja 1. • Przestrzeń zdarzeń elementarnychΩ to zbiór wszystkich możliwych wy-
ników doświadczenia losowego.

• Zdarzenie elementarne to element przestrzeni Ω, czyli możliwy wynik doświadczenia.

• Zdarzenie to podzbiór przestrzeni Ω.

• Powiemy, że zdarzenia A i B wykluczają się, gdy A ∩B jest zbiorem pustym.

Definicja 2. Niech Ω będzie przestrzenią zdarzeń elementarnych, a F rodziną zdarzeń
(podzbiorów Ω).

Prawdopodobieństwo to funkcja zbioru P : F → [0, 1] taka, że

1. P (Ω) = 1,

2. jeśli A1, A2, A3, ... są zbiorami parami rozłącznymi (czyli zdarzeniami wykluczającymi
się; tzn. Ai ∩Aj = ∅ dla dowolnej pary i 6= j), to

P (
∞⋃
n=1

An) =
∞∑
n=1

P (An)

Trójkę (Ω,F , P ) nazywamy przestrzenią probabilistyczną.

Uwaga. W przypadkach, gdy przestrzeń zdarzeń elementarnych jest skończona, rozważamy
wszystkie jej podzbiory jako możliwe zdarzenia. W przypadku przestrzeni nieskończonych
może się zdarzyć, że przy sensownej definicji prawdopodobieństwa nie jest możliwe przy-
dzielenie prawdopodobieństw wystąpienia wszystkim podzbiorom przestrzeni. Albo inaczej,
żądanie, by każde zdarzenie miało przypisane prawdopodobieństwo wystąpienia, bardzo
ogranicza możliwe definicje prawdopodobieństwa (wykluczając takie, na których nam zale-
ży). W takich przypadkach rodzina zdarzeń F nie będzie zawierała wszystkich podzbiorów
Ω. Będziemy jednak żądać, by miała strukturę σ-ciała, tzn. była zamknięta na operacje
przeliczalnej sumy oraz operację dopełnienia. W istocie jest wtedy zamknięta także na ope-
rację skończonej sumy, skończonego i przeliczalnego przekroju oraz różnicy zbiorów. Dla
chętnych – ważne hasła związane z tym problemem to miara Lebesgue’a na odcinku [0, 1],
zbiór niemierzalny Vitaliego.
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Wróćmy do podanych już przykładów doświadczeń losowych i napiszmy (przynajmniej
dla niektórych z nich), czym są Ω, F i P .
Przykłady

1. Rzut monetą:

Ω = {O,R}, F = {∅, {O}, {R},Ω}, P ({O}) = P ({R}) =
1
2

2. Rzut kostką:

Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, F = wszystkie podzbiory Ω, np.{1}, {2, 4, 6}, {5, 6}itd.,

P ({1}) = P ({2})... = P ({6}) =
1
6
,

a ogólniej dla dowolnego zbioru k elementowego A mamy P (A) = k
6 . Zawsze w przy-

padku skończonym (a nawet przeliczalnym) można zadać prawdopodobieństwo ogra-
niczając się do podania prawdopodobieństw zdarzeń elementarnych (czyli zbiorów
jednoelementowych), z pozostałe to sumy tych pojedynczych.

3. Wybór 5 kart z talii: przestrzeń Ω stanowią wszystkie pięciokartowe układy wybra-
ne z 52-kartowej talii (będziemy je później nazywali kombinacjami). F składa się ze
zbiorów takich układów (np. zbiór układów o wszystkich kartach czerwonych). Praw-
dopodobieństwo zdarzenia A określamy jako iloraz liczby elementów zdarzenia A przez
liczbę wszystkich elementów Ω.

4. Rzuty monetą do wypadnięcia pierwszego orła:

Ω = {O,RO,RRO,RRRO, ...}

Jako F przyjmujemy wszystkie możliwe podzbiory Ω. Mogą być nieskończone, np.
zbiór rzutów, w których orzeł wypadł w nieparzystym rzucie (za pierwszym, trzecim
piątym razem itd.). Prawdopodobieństwo ciągu rzutó o długości k wynosi 12k .

5. Wybór punktu z odcinka:

Ω = [0, 1], F = najmniejsze σ-ciało zawierające wszystkie odcinki.

Prawdopodobieństwo określamy tak, by P ([a, b]) = |b−a|. Możliwość przedłużenia tej
definicji na całe F to grubsza teoria matematyczna – nie będziemy się tym zajmować.
W tym sensie, prawdopodobieństwo wyboru liczby mniejszej niż 14 to P ([0, 14)) = 1

4 .

Twierdzenie 1 (Własności prawdopodobieństwa).

1. P (∅) = 0

2. (skończona addytywność) Jeśli A1, ..., AN są parami rozłączne, to

P (
N⋃
n=1

An) =
N∑
n=1

An.

3. P (Ac) = 1− P (A)
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4. Jeśli A ⊂ B, to P (A) ¬ P (B) i P (B \A) = P (B)− P (A).

5. P (A ∪B) = P (A) + P (B)− P (A ∩B)
(To szczególny przypadek „wzoru włączeń i wyłączeń” – zachęcam do zapoznania się
z pełnym wzorem).

6. (ciągłość w górę) Jeśli A1 ⊂ A2 ⊂ A3 ⊂ ..., to

P (
∞⋃
n=1

An) = lim
n→∞

P (An).

7. (ciągłość w dół) Jeśli A1 ⊃ A2 ⊃ A3 ⊃ ..., to

P (
∞⋂
n=1

An) = lim
n→∞

P (An).

Gdy Ω jest zbiorem skończonym, posługujemy się często następującą definicją praw-
dopodobieństwa, zwaną prawdopodobieństwem klasycznym. Oznaczmy przez |A| liczbę ele-
mentów zbioru A. Wtedy definiujemy

P (A) =
|A|
|Ω|

.

Używamy tego określenia, gdy chcemy, by wszystkie zdarzenia elementarne miały to sa-
mo prawdopodobieństwo lub, innymi słowy, by prawdopodobieństwo zdarzenia było wprost
proporcjonalne do liczby jego elementów (vide przykłady 1,2,3). Aby skutecznie liczyć praw-
dopodobieństwo klasyczne w różnych przypadkach, dobrze jest znać następujące definicje
i wzory z dziedziny kombinatoryki (to inny dział matematyki, przydatny w klasycznym
rachunku prawdopodobieństwa).

Załóżmy, że |Ω| = n.

• k-elemntową kombinacją ze zbioru n-elementowego nazywamy dowolny jego k-elementowy
podzbiór. Liczba wszystkich takich kombinacji wyraża się wzorem

Ckn =

(
n

k

)
=

n!
k!(n− k)!

• k-elementową wariacją z powtórzeniami ze zbioru n-elementowego Ω nazywamy do-
wolny k-elementowy ciąg wybrany z Ω. Innymi słowy, to dowolna funkcja określona
na zbiorze k-elementowym o wartościach ze zbioru n-elementowego Ω. Uwaga: ciągi
różnią się od zbiorów tym, że kolejność wystąpienia elementów jest ważna, np. (1, 3, 4)
i (4, 3, 1) to różne wariacje ze zbioru {1, 2, 3, 4, 5} (nierozróżnialne jako kombinacje).
Dodatkowo wariacje z powtórzeniami dopuszczają możliwość wystąpienia kilkakrotnie
tego samego elementu. Liczba wszystkich k-elementowych wariacji z powtórzeniami
ze zbioru n-elementowego to

Akn = nk

• k-elementową wariacją bez powtórzeń ze zbioru n-elementowego Ω nazywamy dowol-
ny k-elementowy ciąg wybrany z Ω, w którym elementy nie powtarzają się. Innymi
słowy, to dowolna funkcja różnowartościowa określona na zbiorze k-elementowym o
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wartościach ze zbioru n-elementowego Ω. Liczba wszystkich k-elementowych wariacji
bez powtórzeń ze zbioru n-elementowego to

V kn =
n!

(n− k)!
= n · (n− 1) · ... · (n− k + 1)

• Permutacją zbioru Ω nazywamy dowolne ustawienie wszystkich elementów tego zbioru
w ciąg. Inaczej, permutacja to dowolna funkcja różnowartościowa i „na” z Ω w Ω albo
wariacja n-elementowa bez powtórzeń ze zbioru Ω. Liczba wszystkich permutacji to

Pn = n!

Przykłady

1. Dokończmy przykład 3. Wszystkich 5-elementowych kombinacji (5-kartowych ukła-
dów) z talii 52 kart jest

(52
5

)
. Sprzyjajacych nam kombinacji jest

(26
5

)
(bo połowa

wszystkich kart to karty czerwone). Zatem prawdopodobieństwo zdarzenia A polega-
jącego na wylosowaniu układu kart czerwonych to

|A|
|Ω|

=

(26
5

)(52
5

) =
26! · 47!
21! · 52!

≈ 0, 025.

2. zad.2a) z książki Jakubowski, Sztencel: Cyfry 0, 1, 2, ..., 9 ustawiono losowo. Jakie jest
prawdopodobieństwo, że między 0 a 1 znajdą się dokładnie cztery cyfry?

Przestrzeń Ω skłąda się tu z wszystkich permutacji zbioru 10-elementowego {0, 1, ....9},
czyli |Ω| = 10!. Ponieważ 0 i 1 mają być oddzielone czterema cyframi, mogą stać na
pozycjach 1 i 6, 2 i 7, 3 i 8, 4 i 9, 5 i 10. Uwzględniając, że pierwsze może być 0 a drugie
1 lub odwrotnie, dostajemy 10 możliwości wstawienia 0 i 1. Pozostaje do wypełnienia
8 pozycji, na których możemy wstawiać 8 pozostałych cyfr na 8! sposobów. Zatem

P (A) =
10 · 8!

10!
=

1
9
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