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Uwaga: ze wzgl¦du na inn¡ liczb¦ zaj¦¢ ±rodowych i pi¡tkowych, zadania z tej serii

przeznaczone s¡ dla osób maj¡cych ¢wiczenia w pi¡tki

1. Rzucono dwa razy kostk¡ i przez X, Y oznaczono liczby oczek w pierwszym i drugim
rzucie. Obliczy¢ E(Y |X), E(X + Y |X) oraz E(X|X + Y ).

2. Zmienne losowe X, Y s¡ niezale»ne i maj¡ rozkªady Poissona z parametrami µ i λ,
odpowiednio. Obliczy¢ P(X = k|X+Y ) (gdzie k jest ustalon¡ liczb¡ nieujemn¡) i E(X|X+Y ).

3. Zmienna losowa (X, Y ) ma rozkªad jednostajny na trójk¡cie o wierzchoªkach (0, 0), (1, 0)
oraz (0, 1). Obliczy¢ E(Y |X), E(XY 2 + 3X2Y − 1|X) oraz E(sinY |X).

4. Zmienna losowa (X, Y ) ma rozkªad z g¦sto±ci¡

g(x, y) = e−x1{0≤y≤x}.

Obliczy¢ E(X|Y ), E(XY |Y ) oraz P(X ≥ 3|Y ).

5. Rzucamy raz kostk¡, a nast¦pnie rzucamy ni¡ tyle razy, ile oczek wypadªo za pierwszym
razem. Niech X oznacza sum¦ wszystkich liczb oczek (ª¡cznie z pierwszym rzutem). Obliczy¢
EX.

6. Miesi¦czne zu»ycie energii elektrycznej w pewnej fabryce ma rozkªad jednostajny na prze-
dziale [200, 250]. Przy zadanym zu»yciu λ, ilo±¢ wyemitowanego dwutlenku w¦gla ma rozkªad
wykªadniczy z parametrem 5 − λ/100. Wyznaczy¢ rozkªad (g¦sto±¢) ilo±ci wyemitowanego
dwutlenku w¦gla w ci¡gu danego miesi¡ca.

Przykªadowe zagadnienia na kartkówk¦

1. Wiadomo, »e P(Y = 1|X = 5) = 1/3 oraz P(Y = 5|X = 5) = 2/3. Obliczy¢ E(Y |X = 5)
oraz E(XY 2|X = 5).

2. W urnie znajduj¡ si¦ dwie biaªe kule, z numerami 1 i 2, oraz trzy czarne kule, z numerami
1, 2 oraz 3. Z urny wyci¡gni¦to bez zwracania dwie kule. Niech X oznacza niewi¦kszy z
wylosowanych numerów, a Y oznacza liczb¦ wylosowanych biaªych kul. Obliczy¢ E(Y |X) oraz
E(X|Y ).

3. Rzucono trzy razy monet¡. Niech X oznacza ª¡czn¡ liczb¦ wypadni¦tych orªów oraz

Y =

{
1 je±li w ostatnim rzucie wypadª orzeª,

0 je±li w ostatnim rzucie wypadªa reszka.

Obliczy¢ E(X|Y ).

4. Zmienna losowa (X, Y ) ma rozkªad jednostajny na trójk¡cie o wierzchoªkach (2, 0), (0, 1)
oraz (−1, 0). Obliczy¢ E(X|Y ) oraz E(X2 +XY |Y ).

5. Zmienna losowa (X, Y ) ma rozkªad z g¦sto±ci¡

g(x, y) = (x+ y)1{0≤x≤1, 0≤y≤1}.

Wyznaczy¢ E(X|Y ) oraz E(sinX + Y |Y ).

6. Rzucono raz kostk¡ i raz monet¡. NiechX oznacza liczb¦ wypadni¦tych oczek, pomno»on¡
przez 2 je±li na monecie wypadª orzeª. Obliczy¢ EX.

7. Na odcinku [0, 1] wybieramy losowo liczb¦ X (zgodnie z rozkªadem jednostajnym), a na-
st¦pnie z odcinka [0, X] wybieramy losowo liczb¦ Y (tak»e zgodnie z rozkªadem jednostajnym).
Obliczy¢ EY .


