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ZADANIE 1
Losujemy jedną z 52 kart. Jakie jest prawdopodobieństwo wyciągnięcia asa lub króla?

ZADANIE 2
Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że w każdym
rzucie otrzymamy inną liczbę oczek.

ZADANIE 3
Rzucamy dwiema sześciennymi kostkami.

a) Jakie jest prawdopodobieństwo, że różnica między liczbami oczek wyrzuconych na kostkach (od więk-
szej odejmujemy mniejszą) będzie równa 2?

b) Jaka jest najbardziej prawdopodobna różnica między wynikami na kostkach (od większego odejmujemy
mniejszy)?

ZADANIE 4
Uczniowie pewnej szkoły zostali zabrani na wycieczkę do muzeum. W wycieczce wzięło udział 11 uczniów
klasy pierwszej, 30 uczniów klasy drugiej i 9 uczniów klasy trzeciej. Przed wejściem do muzeum uczniowie
zostali ustawieni w kolejce jeden za drugim. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że pierwsi trzej uczniowie w
tej kolejce to uczniowie drugiej klasy.

ZADANIE 5
Do worka wrzucono 50 losów loteryjnych w tym 15 wygrywających. Wyciągamy dwa losy. Jakie jest praw-
dopodobieństwo, że oba losy są wygrywające? Jakie jest prawdopodobieństwo, że co najmniej jeden los jest
wygrywający?

ZADANIE 6
W każdym z dwóch koszyków znajduje się 5 klocków czerwonych, 10 zielonych i 6 białych. Wyjmujemy loso-
wo po jednym klocku z każdego koszyka. Oblicz prawdopodobieństwo, że:

a) wylosujemy dwa klocki białe;

b) wylosujemy klocki tego samego koloru.

ZADANIE 7
W urnie jest 16 kul ponumerowanych liczbami od 1 do 16. Kule z numerami od 1 do 3 są białe, z numerami od 4
do 7 czerwone, a pozostałe są zielone. Losujemy jedną kulę. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że wylosowana
kula jest czerwona lub zielona.

ZADANIE 8
Oblicz, ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych, w których zapisie pierwsza cyfra jest parzysta, a pozostałe
nieparzyste.
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ZADANIE 9
Z talii 52 kart losujemy bez zwracania 8 kart. Ile jest możliwych wyników losowania, w których są dokładnie
2 walety i 4 damy.

ZADANIE 10
W turnieju karate rozegrano 36 walk. Każdy walczył z każdym dokładnie raz. Ilu zawodników brało udział w
turnieju?

ZADANIE 11
W torebce znajduje się 5 cukierków miętowych i 6 owocowych. Z torebki losujemy 4 cukierki. Na ile sposobów
można wylosować 2 cukierki miętowe i 2 owocowe?

ZADANIE 12
Z urny, w której jest 15 losów, w tym 5 wygrywających, wyciągamy 3 losy. Na ile sposobów można wylosować?

a) same losy wygrywające?

b) dokładnie 1 los wygrywający?

c) co najmniej 2 losy wygrywające?

Rozwiązania zadań znajdziesz na stronie
HTTP://WWW.ZADANIA.INFO/7730_8711R
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