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Ksi¹¿ka ta jest pierwszym polskim nowoczesnym podrêcznikiem rachunku prawdopodobieñstwa. Wychodz¹c od zagadnieñ elementarnych
na poziomie szkolnym, przechodzi do materia³u
znacznie bardziej zaawansowanego. Znalaz³o siê
w niej miejsce na wyczerpuj¹ce omówienie zagadnieñ granicznych, jak równie¿ teorii martynga³ów, procesu Wienera i Poissona, bogato ilustrowane przyk³adami „z ¿ycia”.
W ksi¹¿ce przeplataj¹ siê metody analityczne i probabilistyczne, co jest cech¹ w³aœciw¹
wspó³czesnemu traktowaniu rachunku prawdopodobieñstwa. Przy tym jest ona samowystarczalna: od Czytelnika wymaga siê jedynie znajomoœci podstaw analizy matematycznej.
Jej niew¹tpliwym atutem jest przejrzystoœæ
wyk³adu i pe³na œcis³oœæ dowodów, a jednoczeœnie nastawienie na rozwijanie prawid³owych
intuicji probabilistycznych.
Bogactwo materia³u i ponad 500 zadañ
o zró¿nicowanym stopniu trudnoœci (z odpowiedziami lub rozwi¹zaniami!) czyni¹ z niej znakomity podrêcznik nie tylko dla studentów matematyki, ale dla ka¿dego, kto chcia³by siê zapoznaæ
z rachunkiem prawdopodobieñstwa.
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