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Rozkªad dwumianowy i rozkªad Poissona

Twierdzenie 1. Niech b(k, n, p) oznacza prawdopodobie«stwo, »e n prób Bernoulliego o praw-
dopodobie«stwach p dla sukcesu i q = 1 − p dla pora»ki daje w wyniku k sukcesów i n − k
pora»ek (0 ≤ k ≤ n). Wówczas:

b(k, n, p) =
(
n
k

)
pk · qn−k

De�nicja 2. Je±li zmienna losowa X (np. liczba wyrzuconych orªów w n próbach) ma roz-
kªad dwumianowy z parametrami n i p, to zapisujemy ten fakt symbolicznie: X ∼ Bin(n, p).
Prawdopodobie«stwo, »e X = k wynosi b(k, n, p) co zapisujemy symbolicznie:

P (X = k) =
(
n
k

)
pk · qn−k

1. Uzasadnij, »e b(0, n, p) + ...+ b(n, n, p) = 1
2. Rzucono 10 razy kostk¡. Jaka jest szansa otrzymania:

(a) 6 oczek dokªadnie raz,
(b) 6 oczek dokªadnie 10 razy,
(c) 6 oczek dokªadnie 3 razy,
(d) 6 oczek co najmniej raz,

3. W 90% rzutów koszykarz tra�a do kosza. Obliczy¢ prawdopodobie«stwo, »e w trzech
losowo wybranych rzutach (niezale»nych) koszykarz tra� co najmniej raz do kosza.
Niech zmienna losowa X oznacza liczb¦ tra�e« w tym do±wiadczeniu. Jakie parametry
ma rozkªad zmiennej losowej X?

4. Urz¡dzenie skªada si¦ z 14 identycznych pracuj¡cych niezale»nie podzespoªów. Ulegnie
ono awarii, je±li co najmniej 3 podzespoªy b¦d¡ niesprawne. Prawdopodobie«stwo
awarii podzespoªu wynosi 0.1. Oblicz prawdopodobie«stwo awarii urz¡dzenia.

5. Dwie osoby rzucaj¡ po n razy symetryczn¡ monet¡. Jakie jest prawdopodobie«stwo,
»e ka»da z nich otrzyma t¡ sam¡ liczb¦ orªów.

materiaªy przygotowaª: Damian Dudek (damianddudek@gmail.com).
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Przybli»enie Poissona rozkªadu dwumianowego. W wielu zastosowaniach mamy do czy-
nienia z próbami Bernoulliego, gdzie mówi¡c porównanwczo, n jest wzgl¦dnie wielkie, a p
wzgl¦dnie maªe, podczas gdy iloczyn λ = np jest wielko±ci umiarkowanej. Parametr λ mo»emy
traktowa¢ jako ±redni¡ liczb¦ sukcesów w zaobserwowanym do±wiadczeniu losowym.

De�nicja 3. Je±li zmienna losowa X ma rozkªad Poissona z parametrami λ, to zapisujemy ten
fakt symbolicznie: X ∼ Pois(λ). Wtedy:

P (X = k) = e−λ · λkk!
6. Udowodnij, »e je»eli limn�∞b(0, n, pn) = e−λ je»eli n · pn = λ

7. Uzasadnij, »e b(k,n,p)
b(k−1,n,p) ≈

λ
k .

8. Uzasadnij, »e b(k, n, p) ≈ e−λ · λkk!
9. Jakie jest prawdopodobie«stwo, »e w±ród losowo wybranych 500 osób, dokªadnie k ma

urodziny 12 stycznia. Wyznacz to prawdopodobie«stwo, a nast¦pnie zapisz ile wynosi
to prawodopobie«stwo korzystaj¡c z przybli»enia Poissona.

10. Je»eli liczba ma«kutów wynosi przeci¦tnie 1% ludno±ci, to jakie jest prawdopodobie«-
stwo znajdowania si¦ co najmniej czterech ma«kutów w±ród 200 osób?

11. Daltonizm daje si¦ stwierdzi¢ u 1% ludzi, stanowi¡cych pewn¡ populacj¦. Jak wielka
musi by¢ grupa, je±li prawdopodobie«±two znajdowania si¦ w niej osoby obci¡»onej
daltonizmem ma wynosi¢ 0.95 lub wi¦cej?

12. Jakie jest prawdopodobie«stwo w poprzednim zadanie, »e w próbce licz¡cej 100 osób:
(a) nie b¦dzie ani jednej osoby obci¡»onej daltonizmem,
(b) b¦d¡ co najmniej dwie osoby obci¡»one tym defektem,

13. Oceni¢ liczb¦ rodzynków, które ciastko powinno przeci¦tnie zawiera¢, je»eli »¡damy,
aby prawdopodobie«stwo, i» ciastko zawiera co najmniej jeden rodzynek wynosiªo 0.99
lub wi¦cej.

14. Prawdopodobie«stwo królewskiego sekwensu w pokerze jest p = 1
649740 . Jak wiel-

kie powinno by¢ n, aby uczyni¢ prawdopodobie«stwo niepojawienia si¦ królewskiego
sekwensu w n grach mniejszym od e−1 (Uwaga. Do rozwi¡zania nie s¡ konieczne
rachunki)
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