
Zestaw 1: teoria prawdopodobie«stwa i kombinato-
ryka.

Zadanie 1. Rzucono 100 razy sze±cienn¡ kostk¡ do gry. �rednia arytmetyczna liczb oczek w
pierwszych 40 rzutach byªa równa 3,75, a ±rednia arytmetyczna liczb oczek w kolejnych 60
rzutach byªa równa 4,25. Ile wyniesie ±rednia arytmetyczna liczb oczek w 100 rzutach?

Zadanie 2. Zestaw danych x1; x2; :::; xn ma ±redni¡ arytmetyczn¡ a i odchylenie standardowe
s. Wyka», »e zestaw danych x1¡ a

s
;
x2¡ a
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s

ma ±redni¡ arytmetyczn¡ 0.

Zadanie 3. Adam otrzymaª z trzech kolejnych klasówek nast¦puj¡ce oceny: 6, 4, 4. Oblicz,
jak¡ ocen¦ otrzymaª Adam z czwartej klasówki, je»eli odchylenie standardowe otrzymanych

ocen jest równe 11
16

q
.

Zadanie 4. Ile jest wszystkich par (a; b) takich, »e a2f1;2;3;4;5;6g i b2f1;2;3;4;5;6;7;8;9g
oraz suma a+ b jest podzielna przez 3?

Zadanie 5. Ile jest liczb ze zbioru Z=f1;2;3; :::;36g, których nie mo»na uzyska¢ jako iloczynu
dwóch (niekoniecznie ró»nych) liczb ze zbioru f1; 2; 3; :::; 6g?

Zadanie 6. Ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych, w zapisie których ka»da cyfra wyst¦puje
co najwy»ej raz oraz suma cyfry setek i cyfry jedno±ci jest równa 4?

Zadanie 7. Ile jest wszystkich trzycyfrowych liczb naturalnych, w zapisie których ka»da cyfra
jest inna, »adna nie jest zerem oraz jedn¡ z cyfr jest dziewi¡tka?

Zadanie 8. Wszystkie losy loterii fantowej zostaªy ponumerowane kolejno od numeru 10000 do
numeru 99999. Te losy, którym nadano numery o sumie cyfr równej trzy, s¡ wygrywaj¡ce,
pozostaªe losy s¡ przegrywaj¡ce. Na tej loterii b¦dziemy losowa¢ jeden los. Oblicz praw-
dopodobie«stwo wyci¡gni¦cia losu przegrywaj¡cego.

Zadanie 9. Spo±ród wierzchoªków sze±cianu wybieramy losowo dwa ró»ne wierzchoªki. Oblicz
prawdopodobie«stwo wylosowania wierzchoªków, które s¡ ko«cami tej samej przek¡tnej
±ciany sze±cianu.

Zadanie 10. Ze zbioru wszystkich kraw¦dzi (kraw¦dzi bocznych i kraw¦dzi podstawy)
ostrosªupa prawidªowego pi¦ciok¡tnego losujemy jedn¡ kraw¦d¹, a nast¦pnie z pozostaªych
kraw¦dzi losujemy drug¡. Oblicz prawdopodobie«stwo zdarzenia polegaj¡cego na tym, »e
wylosowane kraw¦dzie b¦d¡ miaªy wspólny wierzchoªek.

Zadanie 11. Winda rusza z 7 pasa»erami i zatrzymuje si¦ na 10 pi¦trach. Jakie jest praw-
dopodobie«stwo, »e »adnych dwóch pasa»erów nie opu±ci windy na tym samym pi¦trze?

Zadanie 12. Królowa �niegu obiecaªa zdj¡¢ czar z Kaja, je»eli z klocków, na których
namalowane s¡ literki A, J, �, P, R, Y, Z, �, uda mu si¦ losowo uªo»y¢ sªowo PRZY-
JA��. Jakie jest prawdopodobie«stwo, »e Kaj zostanie odczarowany bez pomocy Gerdy?

Zadanie 13. Grupa maturzystów skªada si¦ z 30 osób. Obliczy¢ prawdopodobie«stwo, »e »ad-
nych dwóch uczniów nie obchodzi urodzin tego samego dnia (zakªadamy, »e liczba dni w
roku równa jest 365).

Zadanie 14. W jakiej loterii mamy wi¦ksze prawdopodobie«stwo wygranej: w loterii zawier-
aj¡cej n losów, z których jeden wygrywa, czy w loterii zawieraj¡cych 2n losów, z których
dwa wygrywaj¡, je»eli (a) kupujemy jeden los oraz (b) kupujemy dwa losy?

Zadanie 15. Dwudziestoosobowa grupa uczniów, w której jest 6 dziewcz¡t, ma do
rozlosowania 5 biletów do kina. Jakie jest prawdopodobie«stwo, »e w±ród szcz¦±liwych posi-
adaczy biletów znajd¡ si¦ 3 dziewcz¡t?
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