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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 ±rody

1. Zmienna X ma rozkªad Poissona z parametrem 3. Obliczy¢ EX, EX2 oraz E2X .
2. Zmienna X ma rozkªad z g¦sto±ci¡ g(x) = 1

2
sinx1[0,π](x). Obliczy¢ EX oraz E cosX.

3. Zmienna losowa X ma standardowy rozkªad normalny. Obliczy¢ Ee2X .
4. Dochód pracownika zatrudnionego w pewnej fabryce jest zmienn¡ losow¡ o rozkªadzie

zadanym przez dystrybuant¦

F (t) =


0 dla t < 200,

ct2(1500− t) dla 200 ≤ t < 1000,

1 dla t ≥ 1000,

gdzie c = 2 · 10−9. Wyznaczy¢ ±redni dochód pracownika.

5. Liczba wypadków danego dnia w pewnym mie±cie ma rozkªad Poissona z parametrem 10
je±li jest to poniedziaªek − pi¡tek oraz rozkªad Poissona z parametrem 3 je±li jest to sobota lub
niedziela. Niech X oznacza ª¡czn¡ liczb¦ wypadków w ustalonym tygodniu. Wyznaczy¢ EX.

6. Ka»dy bok i ka»d¡ przek¡tn¡ sze±ciok¡ta foremnego malujemy losowo jednym z trzech
kolorów: biaªym, czarnym lub czerwonym (kolory dla ró»nych odcinków wybieramy niezale»nie).
Niech X oznacza liczb¦ jednobarwnych trójk¡tów o wierzchoªkach b¦d¡cych wierzchoªkami
sze±ciok¡ta. Wyznaczy¢ EX.

7. Rzucamy kostk¡ a» do momentu, gdy wypadnie ka»da mo»liwa liczba oczek. Wyznaczy¢
warto±¢ oczekiwan¡ liczby rzutów.

Przykªadowe zagadnienia na kartkówk¦

1. Zmienna losowa X ma standardowy rozkªad normalny. Obliczy¢ EX(X + 1) i Ee3X2/8.

2. Zmienna losowa X ma rozkªad z g¦sto±ci¡ g(x) = (e−1)−1e1−x1[0,1](x). Obliczy¢ E(X+1)
oraz E2X+2.

3. Ze zbioru {1, 2, . . . , 49} losujemy 6 liczb bez zwracania. Niech X oznacza liczb¦ niepa-
rzystych numerów w±ród wylosowanych. Wyznaczy¢ EX.

4. W urnie znajduje si¦ 50 biaªych kul. Losujemy ze zwracaniem po jednej kuli, przy czym
wyci¡gni¦t¡ kul¦ malujemy na czerwono, je±li jest biaªa. Niech X oznacza liczb¦ czerwonych
kul w urnie po 20 losowaniach. Wyznaczy¢ EX.

5. Dysponujemy trzema bezpiecznikami typu I oraz dwoma bezpiecznikami typu II. Czas
bezawaryjnej pracy bezpiecznika typu I ma rozkªad wykªadniczy z parametrem 1, a czas pracy
bezpiecznika typu 2 - rozkªad wykªadniczy z parametrem 1/2. Urz¡dzenie funkcjonuje sprawnie
je±li zamontowany w nim bezpiecznik jest nieuszkodzony; w razie awarii, przepalony bezpiecznik
wymieniamy na nowy. Niech X oznacza ª¡czny czas pracy urz¡dzenia a» do wyczerpania zapasu
bezpieczników. Wyznaczy¢ EX.

6. Dziesi¦¢ dziewczynek oraz dziesi¦ciu chªopców ustawia si¦ losowo w pary. Wyznaczy¢
warto±¢ oczekiwan¡ liczby par zªo»onych z samych dziewczynek.


