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Poznane rozkłady dyskretne:

rozkład oznaczenie wzór zakres
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Dwumianowy X ∼ Binom(n, p)
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Poissona X ∼ Pois(λ) e−λλk

k! k ∈ N
Geometryczny X ∼ Geom(p) (1− p)k−1p k ∈ N

Zadanie 5.1 Więźniowie
100 więźniów otrzymuje następującą propozycję: W specjalnym pokoju na stole stoi 100 pudełek. Do pudełek
wrzucono losowo karteczki z liczbami 1 . . . 100, do każdego pudełka jedną. Więźniowie są ponumerowani
1 . . . 100 i wchodzą do pokoju jeden po drugim: najpierw więzień 1, potem 2, itd. Każdy z więźniów może
otworzyć dowolnych 50 pudełek i obejrzeć znajdujące się w nich kartki. Pudełka wolno oglądać jedno po
drugim, tzn. w decyzji o tym, które pudełko obejrzeć można uwględnić karteczki obejrzane w uprzednio
otworzonych pudełkach. Przed wyjściem więzień musi zostawić wszystko tak jak zastał, nie może zostaw-
iać żadnych znaków, zmieniać kolejności pudełek itp. Więźniowie którzy już byli w pokoju nie mogą się
kontaktować z tymi, którzy jeszcze tam nie byli. Każdy z więźniów ma za zadanie znaleźć (tj. zobaczyć)
kartkę ze swoim numerem. Jeśli wszystkim (!!!) więźniom się to uda, to wszyscy są wolni, wpp żaden. Jakie
prawdopodobieństwo sukcesu można uzyskać? Przy niezależnym otwieraniu pudełek prawdopodobieństwo
sukcesu wynosi 2−100, a da się uzyskać ponad 30% - w tym celu trzeba mocno ”uzależnić” od siebie sukcesy
więźniów.

Zadanie 5.2 Kształt rozkładu dwumianowego
Rozważmy zmienną X ∼ Binom(n, p). Niech K = x(n+1)py. Pokazać, że P (X = k) jest funkcją niemalejącą
dla k ¬ K, oraz malejącą dla k  K.

Zadanie 5.3 Kształt rozkładu Poissona
Rozważmy zmienną X ∼ Pois(λ). Niech K = xλy. Pokazać, że P (X = k) jest funkcją niemalejącą dla k ¬ K,
oraz malejącą dla k  K.

Zadanie 5.4 Rozkład Poissona jako granica rozkładów dwumianowych
Pokazać, że jeśli n→∞ to rozkład Binom(n, λn ) zbiega do rozkładu Pois(λ).

Zadanie 5.5 Urodziny
Idziemy na przyjęcie na którym jest 500 osób. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że dokładnie dwie osoby
będą miały tę samą datę urodzin (tj. miesiąc/dzień) co my? Rozwiązać na dwa sposoby:

a) użyć rozkładu dwumianowego,

b) przybliżyć rozkładem Poissona.
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Zadanie 5.6 Zapałki Banacha
Palący matematyk nosi po jednym pudełku zapałek w lewej i prawej kieszeni spodni. Za każdym razem,
gdy chce zapalić, wyciąga pudełko z losowej kieszeni. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że gdy wyciągnie
ostatnią zapałkę z jednego pudełka, w drugim jest dokładnie k zapałek? Zakładamy, że zabawa zaczyna się
z dwoma pudełkami po n zapałek każde.
Uwaga: Uzyskany rozkład prawdopodobieństwa nazywa się ujemnym rozkładem dwumianowym. Czy widzisz
dlaczego?

Zadanie 5.7 Własność braku pamięci
Pokazać, że dyskretna zmienna o rozkładzie geometrycznym ”nie ma pamięci”, tzn. dla dowolnych 0 ¬ m ¬ n
zachodzi P (X = n|X > m) = P (X = n−m). Nieco mniej formalnie: jeśli czekamy na orła i wypadło już m
kolejnych reszek, to prawdopodobieństwo tego, że pierwszy orzeł wypadnie za n−m rzutów jest takie samo
jak gdyby całej przeszłości (t.j. m reszek) nie było. Wiele osób sądzi, że P (X = n|X > m) > P (X = n−m)
- orzeł niejako ”należy się”.

Zadanie 5.8 Brak pamięci definiuje rozkład geometryczny
Pokaż, że każda zmienna przyjmująca wartości 1, 2, . . . i nie mająca pamięci (zobacz poprzednie zadanie)
ma rozkład geometryczny. Jest to więc własność definiująca rozkład geometryczny.

Zadanie 5.9 Rzuty monetą
Rzucamy monetą do momentu, kiedy wypadnie drugi orzeł. Pokazać, że jeśli ten drugi orzeł wypada w n-tym
rzucie, prawdopodobieństwo wypadnięcia pierwszego orła w i-tym rzucie (i = 1, . . . , n − 1) jest takie samo
dla każdego i.

Zadanie 5.10 Mecze
Gramy serię gier (mecz) z przeciwnikiem od którego jesteśmy słabsi, tzn. nasze prawdopodobieństwo wygra-
nia pojedynczej gry jest równe p < 0.5. Mecz składa się z parzystej liczby gier, wygrywamy jeśli wygramy
więcej niż połowę gier. Możemy wybrać liczbę gier w meczu: 0, 2, 4, 6, itd. Jaką liczbę powinniśmy wybrać,
aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo zwycięstwa?
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