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Zmienna losowa 

Zmienna losowa, to taka zmienna, która w wyniku doświadczenia 

przyjmuje wartość liczbową zależną od przypadku. 

Uwaga: powyższe nie stanowi definicji, ale oddaje istotę wielkości jaką jest zmienna losowa. 

Zmiennymi losowymi są np. : 

 wzrost przypadkowo spotkanej na ulicy osoby, 

 liczba osób zapadających każdego dnia na grypę, 

 liczba meteorytów spadających na kilometr kwadratowy rocznie, 

 masa każdego spadającego na Ziemię meteorytu, 

 zmiana cen nieruchomości w ciągu roku, 

 czas oczekiwania na przystanku autobusowym, 

 liczba zgonów w maju, 

 wytrzymałość liny wspinaczkowej,  

 notowania giełdowe, 

 ilość opadów jutro w Krakowie, 

 dowolny wynik pomiaru, czegokolwiek. 
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Poprawna definicja zmiennej losowej - dla zainteresowanych - znajduje się w [1] na stronie 48. 
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Zmienna losowa 

Dla oznaczenia zmiennych losowych stosujemy duże litery, 

najczęściej z końca alfabetu. Wartości przyjmowane przez 

zmienne oznaczamy małymi literami.  

Zapis: X=x oznacza, zdarzenie polegające na tym, że zmienna 

losowa X przyjęła wartość x, w skrócie mówimy, że zmienna 

losowa X przyjmuje (czasem mówimy realizuje) wartość x.  

X=x3 : zmienna losowa X przyjmuje wartość x3 

U=5.42 : zmienna losowa U przyjmuje wartość 5.42 

Z<3 : zdarzenie polegające na tym, że zmienna losowa Z przyjmuje wartość mniejszą niż 3 

-2<T<8 : zdarzenie polegające na tym, że zmienna losowa T przyjmuje wartość z 

obustronnie otwartego przedziału (-2,8) 

Zapis P(X=2.3) oznacza prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia, 

w którym zmienna losowa X przyjmie wartość 2.3. 
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Zmienna losowa 

Zmienne losowe możemy podzielić na dyskretne i ciągłe. 

Zmienną losową nazywamy dyskretną, jeżeli zbiór wartości, 

które może ona przyjmować jest skończony lub przeliczalny. 

 

Zmienną losową X nazywamy ciągłą, jeżeli może ona 

przyjmować dowolne wartości z pewnego przedziału. W 

szczególności może to być przedział nieskończony. 
 

 

Uwaga: powyższe nie stanowią definicji, są jedynie intuicyjnymi określeniami 

zaczerpniętymi z książki [2]. 
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Poprawne definicje zmiennej losowej ciągłej i dyskretnej znajduje się w [1] na stronach 50 i 55. 
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Funkcja rozkładu prawdopodobieństwa 

W przypadku zmiennej losowej dyskretnej, możemy zdefiniować 

funkcję p, która każdemu zdarzeniu X=xi przypisze 

prawdopodobieństwo pi: 

 

Ponieważ prawdopodobieństwo sumy wszystkich możliwych 

zdarzeń musi być równe 1, więc w przypadku skończonej liczby 

zdarzeń musi zachodzić: 

 

a w przypadku przeliczalnej liczby zdarzeń: 

 

 

Taką funkcję p nazywamy 

funkcją rozkładu prawdopodobieństwa albo krócej 

funkcją prawdopodobieństwa. 
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Funkcja gęstości prawdopodobieństwa 

Podobną rolę jak funkcja rozkładu prawdopodobieństwa w 

przypadku zmiennej dyskretnej pełni funkcja gęstości 

prawdopodobieństwa dla zmiennej ciągłej. 

Funkcja gęstości prawdopodobieństwa f(x) musi spełniać kilka 

warunków: 

 jest nieujemna, 

 całka po całym przedziale, w którym jest określona musi się 

równać 1 (bo tyle wynosi prawdopodobieństwo tego, że zmienna losowa 

przyjmie dowolną wartość z całego przedziału, na którym jest określona) 

 prawdopodobieństwo tego, że zmienna losowa przyjmie dowolną 

wartość z przedziału od x1 do x2 (x1<x2) wynosi: 

 

 

 

1. Zmienna losowa 

2. Funkcja rozkładu 
prawdopodobieństwa 

3.Funkcja gęstości 
prawdopodobieństwa 

4. Dystrybuanta 

5. Charakterystyki zmiennej 
losowej 

6. Funkcje zmiennej losowej 

7. Rozkłady dyskretne 

8. Rozkłady ciągłe 

9. Rozkład normalny 
(Gaussa) 

WYKŁAD 2 

6 Dyskretne i ciągłe rozkłady jednowymiarowe 

   dxxfxXxP

x

x


2

1

21



AGH , Tarasiuk © 2013 

Dystrybuanta 

Dystrybuantą zmiennej losowej X nazywamy taką funkcję FX(x), 

że: 

 

Proszę zwrócić uwagę, że funkcja ta jest określona dla wszystkich 

x należących do R niezależnie od tego jakie wartości x może 

przyjmować zmienna losowa. 

 

 

 

 

Zwróćmy również uwagę, że dystrybuanta jest funkcją ciągłą 

(dokładniej lewostronnie ciągłą) niezależnie od tego czy dotyczy 

zmiennej losowej ciągłej czy dyskretnej. 
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Charakterystyki zmiennej losowej 

Zamiast podawać pełne rozkłady prawdopodobieństwa lub 

funkcje gęstości, czasem wygodniej jest podać kilka liczb, które 

scharakteryzują nasz rozkład.  

Liczby takie ogólnie nazywamy charakterystykami zmiennej 

losowej. 

Wymyślono wiele różnych charakterystyk. Na następnych 

slajdach zdefiniowano kilka najważniejszych i najczęściej 

używanych. 
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Charakterystyki zmiennej losowej 

Momenty zwykłe rzędu r oznaczamy symbolem αr i wyliczamy 

jako: 

 

 

 

Szczególną rolę odgrywa pierwszy moment zwykły, oznaczany 

często jako EX (EZ dla zmiennej losowej Z, ET dla zmiennej losowej T): 

 

 

 

Moment ten to tzw. wartość oczekiwana, czasami nazywana 

również wartością przeciętną (lub niezbyt ściśle wartością średnią). 
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Charakterystyki zmiennej losowej 

Momenty centralne rzędu r oznaczamy symbolem µr i wyliczamy 

jako: 

 

 

 

Szczególną rolę odgrywa drugi moment centralny, oznaczany 

często jako D2X (D2Z dla zmiennej losowej Z, D2T dla zmiennej losowej T): 

 

 

 

Moment ten to tzw. wariancja. Pierwiastek kwadratowy z 

wariancji nazywamy odchyleniem standardowym i oznaczamy 

DX lub σX. 
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Charakterystyki zmiennej losowej 

Momenty centralne rzędu r oznaczamy symbolem µr i wyliczamy 

jako: 

 

 

 

Szczególną rolę odgrywa drugi moment centralny, oznaczany 

często jako D2X (D2Z dla zmiennej losowej Z, D2T dla zmiennej losowej T): 

 

 

 

Moment ten to tzw. wariancja. Pierwiastek kwadratowy z 

wariancji nazywamy odchyleniem standardowym i oznaczamy 

DX lub σX. 
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Pomiędzy wartością oczekiwaną a wariancją 

istnieje bardzo użyteczny związek: 

 

D2X=E(X2)-(EX)2 
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Charakterystyki zmiennej losowej 

Współczynnik zmienności oznaczamy grecką literą υ i 

wyliczamy niezależnie od typu rozkładu jako: 

 

 

Skośność (albo współczynnik asymetrii) oznaczamy symbolem γ  i 

niezależnie od typu rozkładu wyliczamy go jako: 

 

 

Kurtoza (nazywana również współczynnikiem skupienia) oznaczamy literą K 

i wyliczamy również niezależnie od typu rozkładu jako: 
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Charakterystyki zmiennej losowej 

Moda to taka wartość zmiennej losowej … 

… xi, która występuje z najwię-     … x, dla której funkcja gęstości 

kszym prawdopodobieństwem,    prawdopodobieństwa ma 

przy czym nie może to być           absolutne maksimum. 

pierwsza ani ostatnia wartość xi. 

 

Mediana to taka liczba x0,5, że połowa wszystkich 

przyjmowanych przez zmienną losową wartości leży poniżej jej 

wartości, co w zapisie matematycznym wyraża się następująco: 

 

 

 

Jak widać, w przypadku zmiennej losowej dyskretnej może się zdarzyć, że 

dowolna liczba z pewnego przedziału będzie spełniać definicję mediany. 
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Charakterystyki zmiennej losowej 

Kwantyl rzędu p to taka liczba xp , dla której spełniony jest 

warunek: 

 

 

 

Jak widać mediana jest po prostu kwantylem rzędu 0.5. 

Kwartyl dolny to kwantyl rzędu 0.25. 

Kwartyl środkowy to kwantyl rzędu 0.5 (czyli po prostu mediana). 

Kwartyl górny to kwantyl rzędu 0.75. 
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Charakterystyki zmiennej losowej 
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Funkcje zmiennej losowej 

Jeżeli argumentem jakiejś funkcji uczynimy zmienną losową to w 

wyniku otrzymamy nową zmienną losową. Na przykład: 

 

Należy pamiętać, że: 

 nowa zmienna losowa może mieć inny zakres zmienności (np. jeśli 

X zmieniało się od 10 do 15, to Y będzie się zmieniać od 600 do 1350) 

 w ogólnym przypadku nie można podstawić do wzoru 

charakterystyk zmiennej losowej X, aby otrzymać charakterystyki 

zmiennej losowej Y 

 prawidłowym postępowaniem jest wyznaczenie rozkładu lub 

funkcji gęstości prawdopodobieństwa zmiennej losowej Y i dopiero z 

niej, na podstawie definicji, wyliczenie charakterystyk zmiennej 

losowej Y 
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Rozkłady dyskretne 

Rozkład zero-jedynkowy 
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Rozkłady dyskretne 

Rozkład równomierny 

 

 

 

 

1. Zmienna losowa 

2. Funkcja rozkładu 
prawdopodobieństwa 

3. Funkcja gęstości 
prawdopodobieństwa 

4. Dystrybuanta 

5. Charakterystyki zmiennej 
losowej 

6. Funkcje zmiennej losowej 

7.Rozkłady dyskretne 

1. Zero-jedynkowy 

2. Równomierny 

3. Dwumianowy 

4. Poissona 

8. Rozkłady ciągłe 

9. Rozkład normalny 
(Gaussa) 

WYKŁAD 2 

18 Dyskretne i ciągłe rozkłady jednowymiarowe 

xi Pi 

x1 1/n 

… 1/n 

xn 1/n 

 
12

1

2
2

22

1







n
XXD

xx
EX n





AGH , Tarasiuk © 2013 

Rozkłady dyskretne 

Rozkład dwumianowy (Bernoulliego) 

Zmienne losowe Xi są wzajemnie niezależne i każda z nich może 

przyjmować jedną z dwóch wartości. Wartość „1” nazywaną sukcesem z 

prawdopodobieństwem p oraz wartość „0” nazywaną porażką z 

prawdopodobieństwem q.  

Zmienna losowa                     będzie podlegać rozkładowi 

dwumianowemu. 

 

Powyższy wzór opisuje prawdopodobieństwo uzyskania k sukcesów w n 

próbach. 
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Rozkłady dyskretne 

Rozkład Poissona 

Jeżeli w doświadczeniu Bernoulliego liczba prób będzie bardzo duża, a 

prawdopodobieństwo p bardzo małe tak, że spełnione będzie: 

 

 to wówczas liczba sukcesów k będzie podlegać rozkładowi Poissona, a 

prawdopodobieństwo uzyskania k sukcesów można policzyć jako: 
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Rozkłady ciągłe 

Rozkład jednostajny 

Mówimy, że zmienna losowa X ma rozkład jednostajny na 

przedziale [a,b), jeżeli prawdopodobieństwo otrzymania w 

pojedynczym doświadczeniu dowolnej wartości x jest stałe i takie 

samo dla każdej wartości x. Gęstość prawdopodobieństwa 

takiego rozkładu wyraża się wzorem: 
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Rozkłady ciągłe 

Czas oczekiwania na pierwsze wystąpienie zdarzenia 

podlegającego rozkładowi Poissona z parametrem λ opisywany 

jest rozkładem wykładniczym, a gęstość prawdopodobieństwa 

rozkładu wykładniczego wyraża się wzorem: 
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Rozkład normalny (Gaussa) 

Zmienna losowa X podlega rozkładowi normalnemu (Gaussa) 

jeżeli jej gęstość prawdopodobieństwa wyraża się wzorem: 
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Rozkład normalny (Gaussa) 

W przypadku rozkładu normalnego około 68.2% wszystkich 

wyników doświadczenia losowego gromadzi się w przedziale ±σ 

wokół wartość oczekiwanej a (albo średniej   ). 

 

 

1. Zmienna losowa 

2. Funkcja rozkładu 
prawdopodobieństwa 

3. Funkcja gęstości 
prawdopodobieństwa 

4. Dystrybuanta 

5. Charakterystyki zmiennej 
losowej 

6. Funkcje zmiennej losowej 

7. Rozkłady dyskretne 

8. Rozkłady ciągłe 

9.Rozkład normalny 
(Gaussa) 

WYKŁAD 2 

24 Dyskretne i ciągłe rozkłady jednowymiarowe 

 
 
  %8.993

%4,952

%2,68













aXP

aXP

aXP

x



AGH , Tarasiuk © 2013 

Rozkład normalny (Gaussa) 

Mówimy, że rozkład zmiennej losowej jest znormalizowany, gdy 

EX=0 a DX=1. Rozkład normalny (Gaussa) przybiera wówczas 

postać:  

 

 

Dowolny rozkład X o wartości oczekiwanej EX=a i odchyleniu 

standardowym DX=b można znormalizować, tworząc nowy 

rozkład Y przy użyciu funkcji: 

 

Rozkład normalny o wartości oczekiwanej a i odchyleniu 

standardowym b często oznacza się symbolem N(a,b). Rozkład 

normalny, znormalizowany oznacza się symbolem N(0,1). 
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Twierdzenia graniczne 

TWIERDZENIE MOIVRE’A – LAPLACE’A 

Jeżeli dla doświadczenia Bernoulliego 0<p<1 i a<b to: 

 

 

Co oznacza, że dla dużych wartości n prawdopodobieństwo, że 

liczba sukcesów k będzie się znajdować w przedziale 

                                  można policzyć z rozkładu Gaussa. 

TWIERDZENIE LINDEBERGA – LEVY’EGO 

Jeżeli Xi są niezależnymi zmiennymi podlegającymi rozkładowi o 

wartości średniej µ i wariancji σ2, wówczas w granicy n→∞ ich 

suma        podlega rozkładowi normalnemu z wartością średnią µ 

i wariancją      . 
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Twierdzenia graniczne 

Wnioski praktyczne z twierdzeń granicznych są takie, że: 

 jeśli w doświadczeniu Bernoulliego liczba prób jest duża (w 

praktyce wystarczy kilkanaście/kilkadziesiąt) to zamiast rozkładu 

Bernoulliego można stosować rozkład normalny 

 dla wielu zmiennych losowych, będących sumą dużej liczby 

innych zmiennych losowych również można stosować rozkład 

normalny 

 

Literatura, do której odnośniki pojawiły się w trakcie wykładu: 

[1] Krysicki, Bartos, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach 

[2] Kornacki, Mielniczuk, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych 
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