
Zadanie 1: 

Wykonano serię półminutowych pomiarów, w których każdorazowo 

notowano liczbę zarejestrowanych impulsów. Uzyskano następujące 

wyniki: 157, 163, 141, 144, 158, 169, 156, 155, 149, 160, 155, 148. 

Obliczyć średnią wartość wyniku oraz odchylenie standardowe. 

 

Zadanie 2: 

Wykonano serię pomiarów, z których każdy trwał 10 s i każdorazowo 

notowano liczbę zarejestrowanych cząstek. Do pomiarów użyto źródła 

promieniotwórczego o niewielkiej aktywności. Wyniki pomiarów 

zestawione są w tabeli: 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

N 56 84 61 34 17 4 2 0 1 

Symbol n oznacza liczbę cząstek zarejestrowanych w czasie 10 s, N – 

liczba pomiarów, w których zanotowano daną liczbę cząstek. 

Sprawdzić, czy wyniki doświadczenia można opisać rozkładem 

Poissona. Jaka jest średnia i najbardziej prawdopodobna liczba 

rejestracji w czasie 10 s? 

 

Zadanie 3: 

Na podstawie 2 tysięcy pomiarów wykonanych w jednakowych 

przedziałach czasu Δt stwierdzono, że średnia szybkość rejestracji 

wynosi 2,4 impulsów w ciągu czasu Δt. Ile razy otrzymano wynik n = 5? 

 

Zadanie 4: 

Średnia wartość pewnej nieciągłej wielkości podlegającej rozkładowi 

Poissona wynosi �̅�. Znaleźć najbardziej prawdopodobną wartość n. 

 

Zadanie 5: 

Przy jakich wartościach średnich rozkład Poissona nie posiada 

maksimum? 

Task 1: 

A series of half-minute measurements were taken in which the number 

of registered pulses was recorded each time. The following results were 

obtained: 157, 163, 141, 144, 158, 169, 156, 155, 149, 160, 155, 148. 

Calculate the average value of the result and its standard deviation. 

 

Task 2: 

A series of measurements were made, each lasting 10 s, and the number 

of registered particles was recorded each time. A low-activity 

radioactive source was used for the measurements. The measurement 

results are summarized in the table: 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

N 56 84 61 34 17 4 2 0 1 

Symbol n denotes the number of particles registered during 10 s, N - the 

number of measurements in which a given number of particles was 

recorded. 

Check if the results of the experiment can be described by the Poisson 

distribution. What is the average and most likely number of registrations 

in 10 s? 

 

Task 3: 

Based on 2,000 measurements taken at the same time intervals Δt, it was 

found that the average recording rate was 2.4 pulses over the time Δt. 

How many times the result n = 5 was obtained? 
 

Task 4: 

The average value of a certain discontinuous quantity subjected to 

Poisson distribution is �̅�. Find the most likely value n. 
 

Task 5: 

At what average values does the Poisson distribution not have a 

maximum? 


