Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek studiów: Matematyka

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: M

Stopień studiów: I
Specjalności: Matematyka w finansach i ekonomii
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
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Probability II

Kod przedmiotu

WFMiI M oIS B13 18/19

Kategoria przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Liczba punktów ECTS

6.00
5

Semestry

2

Rachunek prawdopodobieństwa II

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Seminarium

Projekt

5

30

30

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z bardziej zaawansowanymi zagadnieniami rachunku prawdopodobieństwa.

Kod archiwizacji: 5FB909D3

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Rachunek prawdopodobieństwa I

5

Efekty kształcenia

EK1 Umiejętności Student umie posługiwać się wektorami losowymi, umie wyznaczać ich parametry oraz rozkłady funkcji wektorów losowych, zna zastosowania praktyczne podstawowych rozkładów
EK2 Umiejętności Student umie stosować centralne twierdzenia graniczne oraz prawa wielkich liczb
EK3 Umiejętności Student umie posługiwać się funkcjami charakterystycznymi rozkładów
EK4 Wiedza Student zna podstawowe definicje, twierdzenia z zakresu treści programowych przedmiotu
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Treści programowe
Ćwiczenia
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

C1

Funkcje zmiennych losowych, wyznaczanie rozkładów.

5

C2

Wektory losowe, n-wymiarowy rozkład normalny, wyznaczanie rozkładów
brzegowych, badanie niezależności zmiennych losowych, funkcje wektorów
losowych, wyznaczanie splotów.

5

C3

Obliczanie funkcji charakterystycznych zmiennych losowych, wyznaczanie
rozkładu, gdy zadana jest funkcja charakterystyczna.

5

C4

Zastosowania nierówności: Markowa, Czebyszewa, Schwartza.

5

C5

Zastosowania twierdzeń: Poissona, Moivre’a-Laplace’a, Lindeberga-Levy’ego.

5

C6

Wyznaczanie warunkowej wartości oczekiwanej, badanie jej własności.

5

Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Prawa wielkich liczb. Zbieżności zmiennych losowych. Słabe prawo wielkich liczb,
nierówność Kołmogorowa, mocne prawo wielkich liczb, zbieżność stochastyczna,
zbieżność prawie na pewno, zbieżność wg p-tego momentu, zależności między
zbieżnościami. Słaba zbieżność. Warunki równoważne słabej zbieżności, zbieżność
ciągu dystrybuant, twierdzenia Helly&#039;ego.
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W2

Twierdzenie Prochorowa. Rodzina ciasna, rodzina względnie zwarta, tw.
Prochorowa. Funkcje charakterystyczne. Definicja, własności, funkcje tworzące, tw.
o jednoznaczności, tw. o wyznaczaniu momentów, zależność dystrybuanty od
funkcji charakterystycznej, funkcje charakterystyczne poznanych rozkładów, tw.
Levy&#039;ego.

5

W3

Centralne twierdzenia graniczne. Warunki, przy których spełniony jest warunek
Lindeberga, tw. Lindeberga-Levyego, tw. Moivrea-Laplacea, dowód CTG.

10

W4

Warunkowa wartość oczekiwana. Warunkowa przestrzeń probabilistyczna,
warunkowa wartość oczekiwana względem rozbicia przeliczalnego, względem
sigma-algebry, własności warunkowej wartości oczekiwanej, rozkłady warunkowe,
uogólniony wzór Bayesa.

5

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
N3 Dyskusja
N4 Konsultacje

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

60

Konsultacje przedmiotowe

60

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

60

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

184

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

6.00
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
Ocena podsumowująca
P1 Egzamin pisemny
P2 Egzamin ustny
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Przewidziane sa dwa/trzy kolokwia w trakcie semestru
W2 Za aktywnosc na cwiczeniach mozna uzyskac dodatkowe punkty
W3 Studenci, którzy za wszystkie kolokwia i aktywnosc uzyskaja sume punktów mniejsza od połowy sumy punktów
za wszytkie kolokwia, przed przystapieniem do egzaminu, zobowiazni sa napisac kolokwium poprawkowe
W4 Studenci, którzy za wszystkie kolokwia i aktywnosc uzyskaja co najmniej 80% sumy punktów za kolokwia sa
zwolnieni z egzaminu pisemnego

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie umie posługiwać się wektorami losowymi

Na ocenę 3.0

Student umie wyznaczać gęstość wektora losowego oraz gęstości rozkładów
brzegowych

Na ocenę 4.0

Jak na ocenę 3.0, dodatkowo student umie wyznaczać parametry wektorów
losowych i badać niezależność zmiennych losowych

Na ocenę 5.0

Jak na ocenę 4.0, dodatkowo student umie wyznaczać rozkłady dowolnych funkcji
wektorów losowych, w przypadku absolutnie ciągłym i dyskretnym
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie umie stosować centralnych twierdzeń granicznych oraz praw wielkich
liczb

Na ocenę 3.0

Student umie stosować centralne twierdzenia graniczne oraz prawa wielkich liczb
w najbardziej typowych sytuacjach

Na ocenę 4.0

Student umie stosować centralne twierdzenia graniczne oraz prawa wielkich liczb
w bardziej złożonych zagadnieniach

Na ocenę 5.0

Student umie stosować centralne twierdzenia graniczne oraz prawa wielkich liczb
w bardziej złożonych zagadnieniach oraz interpretować otrzymane wyniki
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie umie posługiwać się funkcjami charakterystycznymi rozkładów
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Na ocenę 3.0

Student umie wyznaczać funkcje charakterystyczne typowych rozkładów

Na ocenę 4.0

Student umie wyznaczać funkcje charakterystyczne typowych rozkładów oraz
wyznaczać rozkłady, gdy znana jest funkcja charakterystyczna

Na ocenę 5.0

Student umie wyznaczać funkcje charakterystyczne rozkładów oraz wyznaczać
rozkłady, gdy znana jest funkcja charakterystyczna w trudniejszych przypadkach
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu przedstawionego na wykładach
materiału.

Na ocenę 3.0

Student umie wypowiedzieć definicje i twierdzenia z zakresu przedstawionego na
wykładach materiału, zna najprostsze dowody.

Na ocenę 4.0

Jak na ocenę 3. Dodatkowo: Student umie ilustrować przedstawiane definicje
i twierdzenia przykładami.

Na ocenę 5.0

Jak na ocenę 4. Dodatkowo: Student umie dowodzić twierdzenia przedstawione
na wykładach, cytować narzędzia z innych działów matematyki stosowane
w powyższych rozumowaniach.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_U01 K_U11
K_U33 K_U36

Cel 1

C1 C2 W1

N1 N2 N3 N4

F1 P1

EK2

K_U30 K_U33
K_K05

Cel 1

C4 C5 W1 W3

N1 N2 N3 N4

F1 P1

EK3

K_U14 K_U31
K_U33

Cel 1

C3 W2

N1 N2 N3 N4

F1 P1

EK4

K_W01 K_W02
K_W04 K_W05
K_U01 K_U02
K_U05

Cel 1

C6 W1 W2 W3
W4

N1 N2 N3 N4

F1 P2
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] J. Jakubowski, R. Sztencel — Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Warszawa, 2001, Script
[2 ] M. Wiciak — Elementy probabilistyki w zadaniach, Kraków, 2008, , Wydawnictwo PK

Literatura uzupełniająca
[1 ] P. Billingsley — Prawdopodobieństwo i miara, Warszawa, 1987, PWN
[2 ] W. Feller — Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, Warszawa, 1977, PWN
[3 ] J. Stojanow — Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa, Warszawa, 1982, PWN
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr Margareta Wiciak (kontakt: mwiciak@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr Margareta Wiciak (kontakt: mwiciak@pk.edu.pl)
3 dr Jan Pudełko (kontakt: jpudelko@pk.edu.pl)
4 dr Krzysztof WESOŁOWSKI (kontakt: kwesolowski@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
................................................
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