
ZADANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO SPRAWDZIANU Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA 

1. Doświadczenie losowe polega na wylosowaniu jednej karty z talii 52 kart. Oznaczmy 

zdarzenia: 

A- Wylosowana karta jest pikiem 

B- Wylosowana karta jest koloru czerwonego 

C- Wylosowana karta jest asem 

Opisz słowami zdarzenia : 𝐴 ∩ 𝐶, 𝐵 ∩ 𝐶, 𝐴\𝐶, 𝐵′, 𝐵′\𝐴, 𝐴′ ∩ 𝐶 

2. Rzucamy jeden raz monetą i jeden raz sześcienną kostką do gry. Wypisz zdarzenia 

elementarne sprzyjające zdarzeniom: 

A- Wypadł orzeł lub reszka i liczba 5 

B- Wypadła reszka i liczba oczek będąca liczbą pierwszą 

C- Wypadła liczba będąca dzielnikiem liczby 12 

D- Wypadł orzeł lub wypadła liczba 1 

3. W klasie III d jest 28 uczniów, z których 7 osób uczęszcza tylko na kółko teatralne, 8 osób 

tylko na kółko przyrodnicze , a 4 osoby uczęszczają na oba kółka. Pozostałe osoby nie chodzą 

na żadne koła. Wybieramy losowo jedną osobę z danej klasy. Niech A oznacza zdarzenie - 

wybrana osoba uczęszcza na kółko teatralne, B – zdarzenie, że wybrana osoba uczęszcza na 

kółko przyrodnicze. Korzystając z diagramu opisującego przestrzeń zdarzeń elementarnych Ω, 

zapisz symbolicznie poniższe zdarzenia i moc każdego z nich : 

a) Wybrana osoba nie chodzi na kółko teatralne 

b) Wybrana osoba nie uczęszcza na żadne z kół 

c) Wybrana osoba uczęszcza na co najmniej jedno koło 

d) Wybrana osoba uczęszcza na jedno koło 

4. Rzucamy symetryczną , sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: 

a) Wypadła liczba oczek podzielna przez 3 

b) Wypadła liczba oczek będąca liczbą pierwszą 

c) Wypadła liczba oczek nie większa niż 4 

d) Wypadła liczba oczek równa co najwyżej 5 

5. Z talii 52 kart losujemy jedną kartę. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania karty , która 

jest: 

a) Treflem lub pikiem 

b) Asem i nie jest treflem 

c) Królem lub kierem 

6. Ze zbioru cyfr {1,2,3,4,5} losujemy bez zwracania kolejno dwie cyfry i tworzymy liczbę 

dwucyfrową. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, ze : 

a) Utworzona liczba jest parzysta 

b) Utworzona liczba jest niepodzielna przez 3 

c) Co najmniej jedna z cyfr tej liczby jest pierwsza 

d) Różnica cyfr tej liczby jest podzielna przez 2 

7. Rzucamy cztery razy cztery razy symetryczną monetą. Oblicz prawdopodobieństwo 

otrzymania  

a) Co najmniej jednego orła 

b) Liczby orłów większej od liczby reszek 



c) Orła w pierwszy rzucie 

d) Orla w trzecim rzucie 

8. Ze zbioru liczb {1,2,3,4,5, … ,11} wybieramy losowo jedną liczbę. Oblicz 

prawdopodobieństwo otrzymania  : 

a) Liczby nieparzystej 

b) Liczby podzielnej przez 3  

c) Liczby nieparzystej lub liczby podzielnej przez 3 

d) Liczby pierwszej 

9. Przy danych 𝑃(𝐴) =
1

2
 , 𝑃(𝐵) =

2

3
, 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) =

4

5
. Oblicz 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) 

10. W klasie III b jest o 25% więcej dziewcząt niż chłopców. Wybieramy losowo jedną osobę. 

Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania chłopca. 

11. W pudle znajdują się piłki niebieskie i piłki czerwone, przy czym niebieskich jest o 5 więcej niż 

czerwonych. Prawdopodobieństwo wylosowania jednej piłki czerwonej jest równe 
2

9
. Ile piłek 

niebieskich jest w tym pudelku? 

12. W pudełku z maskotkami były misie i pieski , przy czym misiów było trzy razy więcej niż 

piesków. Wybieramy kolejno bez zwracania dwa razy po jednej maskotce. 

Prawdopodobieństwo wylosowania za pierwszym razem misia i za drugim razem pieska jest 

równe 
15

76
. Oblicz , ile piesków i ile misiów było na początku w pudełku. 

13. Rzucamy dwukrotnie sześcienną kostką do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania w 

sumie co najmniej 8 oczek? 

14. Rzucamy dwukrotnie sześcienną kostką do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania 

iloczynu oczek równego sześć? 

15. Rzucamy dwa razy kostką do gry. Z następujących zdarzeń wybierz pary zdarzeń rozłącznych:  

A- W pierwszym rzucie otrzymamy parzystą liczbę oczek 

B- W drugim rzucie otrzymamy nieparzystą liczbę oczek 

C- Iloczyn otrzymanych liczb oczek będzie nieparzysty 

D- Suma oczek na obu kostkach jest równa 5 

E- Wartość bezwzględna różnicy liczb oczek będzie równa 2 

 


