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Ksi¹¿ka ta jest pierwszym polskim nowocze-
snym podrêcznikiem rachunku prawdopodobieñ-
stwa. Wychodz¹c od zagadnieñ elementarnych
na poziomie szkolnym, przechodzi do materia³u
znacznie bardziej zaawansowanego. Znalaz³o siê
w niej miejsce na wyczerpuj¹ce omówienie za-
gadnieñ granicznych, jak równie¿ teorii martyn-
ga³ów, procesu Wienera i Poissona, bogato ilu-
strowane przyk³adami „z ¿ycia”. 

W ksi¹¿ce przeplataj¹ siê metody analitycz-
ne i probabilistyczne, co jest cech¹ w³aœciw¹
wspó³czesnemu traktowaniu rachunku  prawdo-
podobieñstwa. Przy tym jest ona samowystar-
czalna: od Czytelnika wymaga siê jedynie znajo-
moœci podstaw analizy matematycznej.  

Jej niew¹tpliwym atutem jest przejrzystoœæ
wyk³adu i pe³na œcis³oœæ dowodów, a jednocze-
œnie nastawienie na rozwijanie prawid³owych
intuicji probabilistycznych. 

Bogactwo materia³u i ponad 500 zadañ
o zró¿nicowanym stopniu trudnoœci (z odpowie-
dziami lub rozwi¹zaniami!) czyni¹ z niej znakomi-
ty podrêcznik nie tylko dla studentów matema-
tyki, ale dla ka¿dego, kto chcia³by siê zapoznaæ
z rachunkiem prawdopodobieñstwa.   
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bieñstwo ca³kowite i wzór Bayesa 

4.  Niezale¿noœæ zdarzeñ. 4.1. Definicja
i przyk³ady. 4.2. Schemat Bernoulliego. 4.3. Le-
mat Borela-Cantelliego 

5.  Zmienne losowe. 5.1. Definicja; rozk³ad
zmiennej losowej. 5.2. W³asnoœci dystrybuanty
rozk³adu na R. 5.3. W³asnoœci dystrybuanty roz-
k³adu na Rn. 5.4. Dystrybuanta a gêstoœæ. 5.5. Gê-
stoœæ a odwzorowania g³adkie. 5.6. Parametry
rozk³adów. 5.7. Nierównoœci zwi¹zane z momen-
tami. 5.8. Niezale¿ne zmienne losowe. 5.9. Ró¿ne
rodzaje zbie¿noœci zmiennych losowych. 5.10.
Przegl¹d wa¿niejszych rozk³adów 

6.  Warunkowa wartoœæ oczekiwana. 6.1.
Wprowadzenie. 6.2. Warunkowa wartoœæ oczeki-
wana wzglêdem rozbicia przeliczalnego. 6.3. Defi-
nicja ogólna. 6.4. Prawdopodobieñstwo warunko-
we – uogólnienie. 6.5. Regularne rozk³ady warun-
kowe 

7.  Sumy niezale¿nych zmiennych loso-
wych. 7.1. Wprowadzenie. 7.2. Prawo zero-je-
dynkowe Ko³mogorowa. 7.3. Zbie¿noœæ szeregów
niezale¿nych zmiennych losowych. 7.4. Prawa
wielkich liczb. 7.5. Twierdzenie Poissona. 7.6.
Twierdzenie de Moivre'a-Laplace'a

8.  Zbie¿noœæ rozk³adów. 8.1. Przyk³ady

i definicja. 8.2. Charakteryzacje s³abej zbie¿noœci
rozk³adów. 8.3. Zbie¿noœæ rozk³adów a zbie¿noœæ
dystrybuant 

9.  Funkcje charakterystyczne. 9.1. Defini-
cja i przyk³ady. 9.2. Twierdzenie Levy'ego-Crame-
ra o ci¹g³oœci. 9.3. Twierdzenie Bochnera i wzory
na odwrócenie. 9.4. Wielowymiarowe funkcje
charakterystyczne 

10.  Centralne twierdzenie graniczne.
10.1. Wprowadzenie. 10.2. Twierdzenie Lindeber-
ga-Levy'ego 

11.  Martynga³y. 11.1. Momenty stopu 11.2.
Martynga³y, nadmartynga³y, podmartynga³y.
11.3. Twierdzenie o zbie¿noœci nadmartynga³ów .
11.4. Nierównoœci martynga³owe. 11.5. Zbie¿-
noœæ martynga³ów w Lp. 11.6. Twierdzenie Rado-
na-Nikodyma. 11.7. Miary produktowe i zastoso-
wania w statystyce. 11.8. Zastosowania w mate-
matyce finansowej 

12.  £añcuchy Markowa. 12.1. Definicja
i przyk³ady. 12.2. Klasyfikacja stanów. 12.3. Sta-
ny chwilowe i powracaj¹ce. 12.4. £añcuchy
okresowe. 12.5. Rozk³ady stacjonarne i twierdze-
nia ergodyczne. 12.6. Dojœcie do ustalonego zbio-
ru stanów 

13.  Proces Wienera. 13.1. Definicja i kon-
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Dodatki: A. Wa¿ne fakty z analizy. B. Funkcje
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