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Poznane rozkłady dyskretne:

rozkład oznaczenie wzór E[X]

Bernouliego X ∼ Binom(1, p)
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pk(1− p)1−k p

Dwumianowy X ∼ Binom(n, p)
(
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)
pk(1− p)n−k np

Poissona X ∼ Pois(λ) e−λλk

k! λ

Geometryczny X ∼ Geom(p) (1− p)k−1p 1
p

Wartość oczekiwana zmiennej dyskretnej:

E[X] = µ =
∑

i∈X(Ω)

P (X = i) · i

Wartość oczekiwana jest funcją liniową. Dla zmiennych niezależnych E[XY ] = E[X]E[Y ].

Wariancja zmiennej dyskretnej:
V ar[X] = σ2 = E[X2]− E2[X]

Dla zmiennych niezależnych V ar[X + Y ] = V ar[X] + V ar[Y ].

Zadanie 8.1 Wartości oczekiwane
Policz wariancje rozkładów geometrycznego i Poissona.

Zadanie 8.2 Koperty
Gramy w następującą grę: Ktoś rzuca monetą, aż do wypadnięcia pierwszego orła. Powiedzmy, że orzeł
wypadł w i-tym rzucie. Następnie do dwóch kopert wkłada odpowiednio 2i i 2i+1 zł. Dostajemy losowo
wybraną kopertę i mamy zdecydować, czy chcemy wziąć tę drugą czy nie.

a) Powiedzmy, że otrzymaliśmy kopertę z kwotą 2i zł. Obliczyć wartość oczekiwaną kwoty w drugiej
kopercie i porównać z 2i.

b) Dlaczego wynik z poprzedniego punktu wydaje się nie mieć sensu?

c) Jak to się stało, że otrzymaliśmy tak absurdalny wynik? Wyjaśnij.

d) Jeśli nie sądzisz, że te wyniki są absurdalne, to spróbuj z 3i i 3i+1 zamiast 2i i 2i+1.

Zadanie 8.3 Krupier
Kasyno oferuje następującą grę: Krupier rzuca monetą do momentu wypadnięcia pierwszego orła. Jeśli
pierwszy orzeł wypada w i-tym rzucie, wygrywamy 2i zł. Ile warto zapłacić za granie w tę grę? Zastanów
się nad praktycznym sensem tego wyniku.
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Zadanie 8.4 Grafy losowe
W n-wierzchołkowym grafie losowym G każda krawędź istnieje z prawdopodobieństwem p niezależnie od
pozostałych krawędzi. Oblicz wartość oczekiwaną i wariancję liczby wierzchołków izolowanych.

Zadanie 8.5 I znów monety...
Wykonujemy następujący eksperyment za pomocą n symetrycznych monet:

• W pierwszej rundzie rzucamy wszystkimi n monetami

• W rundzie i+ 1 rzucamy tymi monetami, na których w rundzie i wypadła reszka

• Eksperyment kończy się, kiedy na wszystkich monetach, którymi rzucamy, wypada orzeł

Niech X będzie liczbą rund eksperymentu.

a) Udowodnij, że P (X ∈ [c log n,C log n]  1− 1
n dla pewnych stałych c, C > 0

b) Udowodnij, że E[X] ∈ Θ(log n)

Zadanie 8.6 Kolekcjoner
Kolekcjoner zbiera historyjki z gum do żucia. Jest n różnych historyjek. Ile gum musi średnio kupić, aby
zebrać wszystkie historyjki?

Zadanie 8.7
Gramy w następującą grę jednoosobową:

a) rzucamy monetą

b) jeśli wypadła reszka to koniec gry, wpp czekamy sekundę

c) rzucamy kostką, i czekamy tyle sekund ile wypadło oczek

d) wracamy do kroku a)

Niech X będzie łącznym czasem trwania gry. Oblicz E[X] i V ar[X].
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