
 

Matematyka XI 

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 

1. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzeń                 jeżeli          

                        

2. Oblicz                    jeżeli wiadomo, że                              

jest zdaniem pewnym. 

3. Oblicz        i       , jeżeli wiadomo, że      
 

 
          

 

 
           jest 

zdarzeniem niemożliwym. 

4. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A, wiedząc, że  

a)                

b) 
    

     
   

5. Mając dane:      
 

 
      

 

 
        

 

 
. Oblicz  

                             

6. Mając dane       
 

 
           

 

 
             

 

 
. Oblicz              

                   

7. W pierwszej urnie jest 8 kul białych i 2 czarne, a w drugiej są 2  kule białe i n 

czarnych. Prawdopodobieństwo wylosowania czarnej kuli z pierwszej urny jest 0,2 

mniejsze od prawdopodobieństwa wylosowania kuli z drugiej urny. Oblicz n. 

8. W urnie jest 6 kul białych, 3 kule czarne i pewna liczba kul niebieskich. Oblicz ile jest 

kul niebieskich, jeżeli prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej z tej urny wynosi 
 

 
. 

9. Rzucamy dwa razy kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania: 

a) Sześciu oczek w co najmniej jednym rzucie 

b) Różnych liczb oczek na obu kostkach 

c) Parzystej sumy oczek 

d) Nieparzystego iloczynu liczby oczek 

e) Wartości bezwzględnej różnicy liczb oczek równej 1. 

10. Rzucamy cztery razy symetryczną monetą. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania 

a) Orła w trzecim rzucie 

b) Dokładnie jednego orła 

c) Co najmniej jednego orła 

d) Conajwyżej jednego orła 

e) Liczby orłów większej od liczby reszek 

11. 6 chłopców i 5 dzieczynek ustawia się szerego w sposób losowy, Oblicz 

prawdopodobieństwo zdarzenia, że żadnych dwóch chłopców nie będzie stało obok 

siebie. 



12. Z talii 52- kartowej losujemy 5 kart. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania: 

a) 5 kierów 

b) 2 kierów i 3 pików 

c) 3 króli 

d) 2 osób i 3 króli 

13. Ile jest wszystkich liczb trzycyfrowych? 

14. Ile jest wszystkich liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach? 

15. Ile jest wszystkich liczb trzycyfrowych 

a) Parzystych 

b) Podzielnych przez 5 

c) Mniejszych od 753 

d) Mniejszych od 357 

e) Większych od 457 

f) Większych od 754 

16. Ile jest wszystkich liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach 

a) Podzielnych przez 5 

b) Parzystych 

c) Większych od 457 

d) Większych od 754 

e) Mniejszych od 743 

f) Mniejszych od 347 

17. Na ile sposobów cztery osoby mogą wsiąść do tramwaju składającego się z: 

a) 2 ponumerowanych wagonów 

b) 3 ponumerowanych wagonów 

18. Każdej z 10 osób przyporządkowujemy 

a) Dzień tygodnia, w którym się urodziła 

b) Miesiąc, w którym się urodziła 

Ile różnych wyników możemy otrzymać? 

19. 8 osób wita się uściskiem dłoni. Każda  z każdą. Ile nastąpi uścisków dłoni? 

20. 4  pasażerów wsiada na parterze windy, która zatrzymuje się na 5 piętrach. 

Ile jest sposobów wsiadania na piętrach jeżeli 

a) Każdy pasażer może wysiąść na dowolnym piętrze 

b) Każdy pasażer wysiądzie na innym piętrze? 

c) Wszyscy pasażerowie opuszczą windę na dwóch różnych piętrach 

21. W urnie jest 7 kul białych i 1 zielona. Ile jest możliwych sposobów wyboru dwóch kul 

z tej urny, tak, aby 

a) Kule były różnych kolorów 

b) Obie kule były białe 

c) Kule były tego samego koloru 

d) Przynajmniej jedna kula była biała 

 

22. Rozwiąż równanie      
      

  



23. Zdarzenia losowe A, B są zawarte w   oraz                              . 

Wykaż, że            (A’ oznacza zdarzenie przeciwne do zdarzenia A, B’ 

oznacza zdarzenie przeciwna do zdarzenia B). 

24. Oblicz, ile jest liczb ośmiocyfrowych, w zapisie których nie występuje zero, natomiast 

występują dwie dwójki i występują trzy trójki. 

25. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że w trzech rzutach symetryczną sześcienną kostką 

do gry suma kwadratów liczb uzyskanych oczek będzie podzielna przez 3. 

26. A, B są zdarzeniami losowymi zawartymi w  . Wykaż, że jeżeli 

                                          (B’ oznacza zdarzenie przeciwne do 

zdarzenia B). 

27. W urnie znajdują się jedynie kule białe i czarne. Kul białych jest trzy razy więcej niż 

czarnych. Oblicz ile jest kul w urnie, jeżeli przy jednoczesnym losowaniu dwóch kul 

prawdopodobieństwo otrzymania kul o różnych kolorach jest większe od 
 

  
. 

28. W skarbcu królewskim było k monet. Pierwszego dnia rano skarbnik dorzucił 25 

monet, a każdego następnego ranka dorzucał o 2 monety więcej, niż dnia 

poprzedniego. Jednocześnie ze skarbca król zabierał w południe każdego dnia 50 

monet. Oblicz najmniejszą liczbę k, dla której w każdym dniu w skarbcu była co 

najmniej jedna moneta, a następnie dla tej wartości k oblicz, w którym dniu w skarbcu 

była najmniejsza liczba monet. 

29. Z pewnej grupy osób, w której jest dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet, wybrano 

losowo dwuosobową delegację. Prawdopodobieństwo tego, że w delegacji znajdą się 

tylko kobiety jest równe 0,1. Oblicz ile kobiet i ilu mężczyzn jest w tej grupie. 

30. Spośród wszystkich liczb czterocyfrowych o cyfrach ze zbioru         losujemy 

jedną. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma 

wszystkich cyfr wylosowanej liczby jest równa 7. 

31. Z urny zawierającej 4 kule białe i 6 czarnych losujemy jedną. Po obejrzeniu koloru 

zwracamy ją do urny. Następnie wyciągamy 2 kule. Oblicz prawdopodobieństwo, że 

w ten sposób wylosujemy 3 kule jednego koloru. 

32. W konkursie jaka to piosenka? Uczestnik zna 12 spośród przygotowanych 20 

piosenek. Prowadzący przedstawia mu 4 piosenki. Uczestnik musi odgadnąć tytuł co 

najmniej jednej piosenki, aby przejść do następnego etapu konkursu. Oblicz 

prawdopodobieństwo, że uczestnik przejdzie do dalszego etapu konkursu. Wynik 

podaj z dokładnością do 0,01. 

33. W szufladzie znajdują się skarpetki zielone i niebieskie. Zielone skarpetki są co 

najmniej dwie, a niebieskich było w szufladzie dwa razy więcej niż zielonych. Z 

szuflady w sposób losowy wyciągnięto jedną skarpetkę, odłożono ją i wyciągnięto 

kolejną. Prawdopodobieństwo, że wylosowane w ten sposób dwie skarpetki były 

koloru zielonego, jest o 
  

  
 mniejsze od prawdopodobieństwa, że wyciągnięto dwie 

skarpetki różnych kolorów. Oblicz ile skarpetek było w szufladzie. 

34. Z urny zawierającej 10 kul ponumerowanych kolejnymi liczbami od 1 do 10 losujemy 

jednocześnie trzy kule. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, 

że numer jednej z wylosowanych kul jest równy sumie numerów dwóch pozostałych 

kul. 



 


