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 Praca opisuje nieprzechodniość pewnych relacji związanych z prawdopodobieństwem 
warunkowym. W pracy zostanie wykazane, że zbyt łatwy, oparty na intuicji transfer pewnych 
praw logiki na grunt probabilistyki prowadzi często do formułowania fałszywych twierdzeń. 
 
Przedmiotem pracy jest wskazanie kontrprzykładów kilku „twierdzeń” zasugerowanych 
twierdzeniami z logiki. 
 
 Niech (Ω,δ,P) będzie danym modelem probabilistycznym zaś σ⊂δ   rodziną zdarzeń o 
dodatnim prawdopodobieństwie oraz niech zdarzenia A, B, C∈σ . 
 

W pracy będą rozważane relacje porównujące prawdopodobieństwa P(B) i P(B\A) dla 
zdarzeń A, B o dodatnim prawdopodobieństwie.  

 
W przypadku, gdy P(B\A)>P(B) możemy intuicyjnie opisać tą nierówność słowami: 

zajście zdarzenia A zwiększa prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia B. W związku z tym 
wprowadźmy relację „ ” następująco : niech A B oznacza, że P(B\A)>P(B), co czytamy: 
zdarzenie A zwiększa szansę zajścia zdarzenia B. 

 
Analogicznie możemy wprowadzić następujące relacje: relację „ ”: niech A B oznacza, że 
P(B\A)<P(B), co czytamy: zdarzenie A zmniejsza szansę zajścia zdarzenia B oraz relację „ ”: 
niech A B oznacza, że P(B\A)=P(B), co czytamy: zdarzenie A nie ma wpływu na szansę 
zajścia zdarzenia B. 
 

Wydaje się oczywistym, że powyższe relacje są przechodnie. Na prostych, szkolnych 
przykładach zostanie pokazane, że tak nie jest. 
 
1. Relacja  

W klasycznym modelu probabilistycznym (Ω,p), gdzie Ω={1,2,3,4,5,6} rozważam 
następujące zdarzenia: A={1,3}, B={3,4}, C={4,6}. Zatem P(B)=P(C)=1/3 oraz 
P(B\A)=P(C\B)=1/2 i P(C\A)=0. 
P(B\A)>P(B)  więc A B, 
P(C\B)>P(C) więc B C, 
P(C\A)<P(C) więc A C.  
Widzimy, że relacja „ ” nie jest przechodnia, gdyż (A B) i (B C) i ¬ (A C). 

 
2. Relacja   

Przy poprzednim modelu rozważam zdarzenia: A={1,3}, B={2,4}, C={1,5}. Oczywiście 
P(A)=P(B)=P(C)=1/3 oraz P(B\A)=P(C\B)=0 i P(C\A)=1/2 a zatem: 
P(B\A)<P(B) więc A B,  
P(C\B)<P(C) więc B C, 
P(C\A)>P(C) więc A C. 
 Widzimy, że relacja „ ” nie jest przechodnia, gdyż (A B) i (B C) i ¬ (A C). 
  
 



 
 

3.   Relacja   
W powyższym modelu probabilistycznym rozważam zdarzenia:  A={1,2}, B={1,3,5}, 
C={5,6}. Zatem P(A)=P(C)=1/3, P(B)=1/2, P(B\A)=1/2, P(C\B)=1/3, P(C\A)=0.  
P(B\A)=P(B) więc A B, 
P(C\B)=P(C) więc B C, 
P(C\A)<P(C) więc A C. 
Widzimy, że (A B) i (B C) i ¬ (A C), czyli relacja „ ” nie jest przechodnia. 
 
Intuicja podpowiada (odwołując się do praw logiki), że zdania: 

a) Jeżeli zdarzenie A zwiększa prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia C oraz zdarzenie B 
zwiększa prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia C, to zajście obu tych zdarzeń 
jednocześnie powinno zwiększyć prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia C, co możemy 
zapisać za pomocą relacji: 

      Jeśli (A C i B C), to (A∪ B) C. 
b) Jeżeli zdarzenie A zwiększa prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia C oraz zdarzenie B 

zwiększa prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia C, to zajście sumy tych zdarzeń powinno 
zwiększyć prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia C, co możemy zapisać za pomocą 
relacji: 

      Jeśli (A C i B C), to (A∩B) C. 
c) Jeżeli zdarzenie C zwiększa prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A oraz zdarzenie C 

zwiększa prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia B, to zajście zdarzenia C powinno 
zwiększyć prawdopodobieństwo jednoczesnego zajścia tych zdarzeń, co możemy zapisać 
za pomocą relacji:  

      Jeśli (C A i C B), to C (A∪ B). 
d) Jeżeli zdarzenie C zwiększa prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A oraz zdarzenie C 

zwiększa prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia B, to zajście zdarzenia C powinno 
zwiększyć prawdopodobieństwo zajścia sumy tych zdarzeń, co możemy zapisać za 
pomocą relacji: 

      Jeśli (C A i C B), to C (A∩B). 
są prawdziwe. 
 

Poniżej zostanie wykazane, że wszystkie te zdania są fałszywe. 
1. Rozważmy klasyczny model probabilistyczny (Ω,p), gdzie Ω={1,...,100}. Niech 

A={1,...,10,16,...,19}, B={1,...,15}, C={1,11,...,19} więc A∪ B={1,...,10}. Mamy: 
P(C)=0,1; P(C\A)=5/14, P(C\B)=6/15 oraz P(C\(A∪ B))=0,1.  
P(C\A)>P(C) więc A C, 
P(C\B)>P(C) więc B C, 
P(C\(A∪ B))=P(C) więc C  (A∪ B).  
Widzimy, że zdanie a) nie jest prawdziwe. 

2. W klasycznym modelu probabilistycznym (Ω,p), gdzie Ω={1,...,5} rozważmy zdarzenia: 
A={1,3,5}, B={2,4,5}, C={1,4,5}. Widać, że P(C)=P(C\(A∩B))=3/5,  P(C\A)=2/3 
P(C\B)= 2/3. 
P(C\A)>P(C) więc A C, 
P(C\B)>P(C) więc B C,  
P(C\(A∩B))=P(C) więc (A∩B) C. 
Wynika stąd, że zdanie b) jest fałszywe. 



3. Rozważmy klasyczny model probabilistyczny (Ω,p), gdzie Ω={1,...,6} oraz zdarzenia: 
A={1,2,3}, B={4,5,6}, C={1,2,5,6}. W tym modelu P(A)=P(B)=1/2, P(A∪ B)=0 oraz 
P(A\C)=P(B\C)=2/3, P((A∪ B)\C)=0. 

      Zatem P(A\C)>P(A) więc C A, 
      P(B\C)>P(B) więc C B, 
      P((A∪ B)\C)=P(A∪ B) więc C A∪ B, czyli zdanie c) jest fałszywe. 
4. W klasycznym modelu probabilistycznym (Ω,p), gdzie Ω={1,...,5} rozważmy zdarzenia: 

A={1,2,3}, B={1,2,4}, C={1,2,5}. Oczywiście P(A)=P(B)=3/5, P(A∩B)=4/5, 
P(A\C)=P(B\C)=2/3 i P((A∩B)\C)=2/3. Zaszło więc C A i C B i C (A∩B), czyli zdanie 
d) jest fałszywe. 
 
 
W pracy zostały wskazane przykłady jak błędne mogą być intuicyjne próby przeniesienia 

praw logiki na grunt probabilistyki. 
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