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ZADANIE 1 (5 PKT)
Rzucono dwiema sześciennymi kostkami do gry i okre-
ślono zdarzenia
A – na każdej kostce wypadła nieparzysta liczba oczek,
B – suma wyrzuconych oczek jest nie mniejsza niż 8.
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A ∪ B.

ZADANIE 2 (5 PKT)
Urzędniczka na 100 klientów kontroluje 15. Jakie jest
prawdopodobieństwo, że z 12 jej klientów 3 zostanie
skontrolowanych?

ZADANIE 3 (5 PKT)
Danych jest osiem kul z numerami od 1 do 8, oraz
dziesięć szuflad z numerami od 1 do 10. Rozmiesz-
czamy w dowolny sposób kule w szufladach. Oblicz
prawdopodobieństwa następujących zdarzeń:

a) A – wszystkie kule znajdą się w szufladach z nu-
merami parzystymi.

b) B – dokładnie dwie szuflady pozostaną puste.

ZADANIE 4 (5 PKT)
Spośród wyrazów skończonego ciągu arytmetyczne-
go (an) danego wzorem an = 5n + 8, gdzie n = 1, 2,
. . . , 15 wybieramy losowo 3. Oblicz prawdopodobień-
stwo, że iloczyn wybranych liczb jest podzielny przez
3.

ZADANIE 5 (5 PKT)
Ze zbioru {1, 2, 3, . . . , 102} losujemy 2 różne liczby. Ja-
kie jest prawdopodobieństwo, że suma wylosowanych
liczb jest podzielna przez 3?

ZADANIE 6 (5 PKT)
Dany jest wielomian W(x) = 8x3 − 6x2 + ax + b. Jed-
nym pierwiastkiem wielomianu jest prawdopodobień-
stwo otrzymania co najmniej 2 razy orła w trzykrot-
nym rzucie monetą. Drugi pierwiastek jest równy praw-
dopodobieństwu wypadnięcia parzystej liczby oczek
na każdej kostce w rzucie dwiema kostkami. Wyznacz
trzeci pierwiastek wielomianu.

ZADANIE 7 (5 PKT)
Z urny, w której jest 6 kul czarnych i 4 żółte, wyjęto
dwa razy po jednej kuli ze zwracaniem. Oblicz praw-
dopodobieństwo, że wyjęto kule jednakowych kolo-
rów.

ZADANIE 8 (5 PKT)
O zdarzeniach A i B wiadomo, że P(B) = 0, 6, P(A ∪
B) = 0, 9 oraz P(A \ B′) = 0, 5. Oblicz prawdopodo-
bieństwo zdarzenia A.

ZADANIE 9 (5 PKT)
W pudełku zmieszano 30 ziaren fasoli, 20 ziaren cie-
cierzycy i 50 ziaren grochu.

a) Losujemy jedno ziarenko. Jakie jest prawdopo-
dobieństwo wylosowania ziarenka ciecierzycy?

b) Jako pierwsze wylosowano ziarenko fasoli. Ja-
kie jest prawdopodobieństwo, że drugim wylo-
sowanym ziarenkiem nie będzie ziarenko fasoli?

c) Z pudełka usunięto po 10% ziarenek każdego
rodzaju. Jakie jest prawdopodobieństwo wylo-
sowania ziarenka fasoli?

ZADANIE 10 (5 PKT)
W urnie jest 7 kul czarnych i 5 białych. Sześć z nich
przekładamy do drugiej urny, początkowo pustej, i z
niej losujemy 2 kule bez zwracania. Jakie jest prawdo-
podobieństwo, że druga z nich będzie biała.

ZADANIE 11 (5 PKT)
Oblicz prawdopodobieństwo, że losowo wybrana licz-
ba trzycyfrowa ma wszystkie cyfry różne.

ZADANIE 12 (5 PKT)
Liczby ze zbioru {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} ustawiamy w przy-
padkowej kolejności (bez powtórzeń) tworząc liczbę
ośmiocyfrową. Jakie jest prawdopodobieństwo otrzy-
mania liczby, w której jednocześnie:
– cyfra 1 stoi na lewo od cyfry 2,
– cyfra 3 stoi na lewo od cyfry 4,
– cyfra 5 stoi na lewo od cyfry 6,
– cyfra 7 stoi na lewo od cyfry 8?
Uwaga, w powyższych warunkach nie zakładamy, że
odpowiednie cyfry stoją obok siebie, np. liczba 13275846
spełnia wszystkie powyższe warunki.

ZADANIE 13 (5 PKT)
Każdej karcie bankomatowej jest przypisany numer
identyfikacyjny zwany kodem PIN. Kod ten składa się
z czterech cyfr (cyfry mogą się powtarzać, ale kodem
PIN nie może być 0000). Oblicz prawdopodobieństwo,
że w losowo utworzonym kodzie PIN żadna cyfra się
nie powtórzy. Wynik podaj w postaci ułamka nieskra-
calnego.
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ZADANIE 14 (5 PKT)
Dane są zbiory liczb całkowitych: {1, 2, 3, 4, 5} i {1, 2,
3, 4, 5, 6, 7}. Z każdego z tych zbiorów wybieramy lo-
sowo po jednej liczbie. Oblicz prawdopodobieństwo,
że suma wylosowanych liczb będzie podzielna przez
5.

ZADANIE 15 (5 PKT)
Spośród 5 monet jednozłotowych, 7 dwuzłotowych i
6 pięciozłotowych wybieramy 3 monety. Oblicz praw-
dopodobieństwo, że wszystkie trzy monety będą mia-
ły ten sam nominał.

ZADANIE 16 (5 PKT)
Dwaj równorzędni przeciwnicy grają w szachy. Co jest
bardziej prawdopodobne:

a) wygranie dwóch partii z trzech, czy czterech par-
tii z sześciu rozegranych?

b) wygranie nie mniej niż dwóch partii z trzech,
czy nie mniej niż czterech partii z sześciu roze-
granych? (Remisów nie uwzględniamy.)

ZADANIE 17 (5 PKT)
W koszu znajdują się owoce: 12 jabłek i 8 pomarańczy.
Wyjmujemy kolejno trzy owoce, nie odkładając ich do
kosza. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosuje-
my dokładnie dwie pomarańcze.

ZADANIE 18 (5 PKT)
W urnie znajdują się jedynie kule białe i czarne. Kul
białych jest trzy razy więcej niż czarnych. Oblicz, ile
jest kul w urnie, jeśli przy jednoczesnym losowaniu
dwóch kul prawdopodobieństwo otrzymania kul o róż-
nych kolorach jest większe od 9

22 .

ZADANIE 19 (5 PKT)
Niech n będzie liczbą naturalną. Ze zbioru liczb {1, 2,
3, . . . , 2n+ 1} losujemy dwie liczby (mogą być równe).
Oblicz prawdopodobieństwo, że suma wylosowanych
liczb będzie większa od 2n + 1.

ZADANIE 20 (5 PKT)
Na loterii jest 40 losów, w tym 4 wygrywające. Kupu-
jemy 2 losy. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że
będzie wśród nich dokładnie jeden los wygrywający?

Rozwiązania zadań znajdziesz na stronie
HTTP://WWW.ZADANIA.INFO/4161_6247R
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