
Obliczanie prawdopodobieństwa za pomocą drzewa 

1. W urnie U1 znajdują się 3 kule białe i 2 czarne, zaś w urnie U2 są 4 kule białe i 1 

czarna. Z przypadkowo wybranej urny wyciągamy w sposób losowy kulę. Jakie jest 

prawdopodobieństwo wyciągnięcia kuli białej, jeżeli wiadomo, że 

prawdopodobieństwo wyboru urny U1 jest trzy razy większe niż prawdopodobieństwo 

wyboru urny U2? 

2. Mamy trzy urny typu U1 i 2 urny typu U2. W urnie typu U1 znajdują się 2 kule białe i 8 

czarnych, zaś w urnie typu U2 znajdują się 3 kule białe i 2 czarne. Dokonujemy 

losowego wyboru urny, a następnie z wybranej urny wyciągamy kulę. Jeśli 

wyciągniemy kulę białą, to z urny tej wyciągamy następną kulę, jeśli wyciągniemy 

kulę czarną, to rzucamy raz monetą. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosujemy 

dwie kule białe? Jakie jest prawdopodobieństwo, że otrzymamy orła? 

3. Z klas A i B może pojechać na wycieczkę tylko 1 osoba, którą wybiera się losowo w 

następujący sposób: rzuca się trzy razy monetą i jeżeli wypadną same orły, to losuje 

się uczestnika wycieczki z klasy A, a w pozostałych przypadkach z klasy B. Obliczyć 

prawdopodobieństwo, że na wycieczkę pojedzie chłopiec wiedząc, że w klasie A jest 

20 dziewcząt i 10 chłopców, a w klasie B – 15 dziewcząt i 15 chłopców. 

4. Mamy 3 kule: białą, czarną i niebieską. Rozmieszczamy te kule w sposób losowy w 

szufladach nr 1 i nr 2. obliczyć prawdopodobieństwo rozmieszczenia wszystkich kul 

w szufladzie nr 1 lub tylko w szufladzie nr 2. 

5. Wśród 10 losów loterii znajduje się 1 los na główną wygraną oraz 2 losy uprawniające 

do bezpłatnego wyciągnięcia następnego losu. Oblicz prawdopodobieństwo 

wylosowania głównej wygranej przy zakupie 1 losu i maksymalnym wykorzystaniu 

uprawnień. 

6. Wśród 5 kostek do gry, jednakowych z wyglądu, znajduje się dokładnie jedna 

niesymetryczna, którą wyrzuca się ściankę z 6 oczkami w każdym rzucie. Obliczyć 

prawdopodobieństwo: 

a) wyrzucenia ściany z 6 oczkami losowo wybraną kostką, 

b) wyrzucenia wszystkich ścian z 6 oczkami przy rzucie 5 kostkami. 

7. W magazynie przedsiębiorstwa znajduje się 90% wyrobów dobrych i 10% wadliwych. 

Na 100 dobrych wyrobów średnio 70 jest I gatunku. Obliczyć prawdopodobieństwo 

tego, że wybrana losowo sztuka, spośród znajdujących się w magazynie, jest I 

gatunku. 

8. W grupie 30 sportowców jest 20 narciarzy, 6 kolarzy i 4 biegaczy. 

Prawdopodobieństwa zakwalifikowania się do zawodów sportowych są następujące: 

dla narciarzy 0,9; dla kolarzy 0,5; dla biegaczy 0,75. Jakie jest prawdopodobieństwo 

tego, że losowo wybrany sportowiec będzie zakwalifikowany do zawodów? 

9. W pierwszej urnie jest 20 kul, w tym 4 białe. W drugiej urnie jest 9 kul czarnych i 6 

białych. Rzucamy 2 razy kostką do gry. Jeżeli wyrzucimy w sumie, co najwyżej 5 

oczek, losujemy kulę z pierwszej urny. Jeżeli otrzymamy w sumie więcej niż 5 oczek 

losujemy kulę z drugiej urny. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej. 

10. Wśród wyrobów pierwszej firmy braki stanowią 5%, a drugiej – 3%. Pierwsza z tych 

firm dostarcza do hurtowni dwa razy więcej towaru niż druga. Jakie jest 

prawdopodobieństwo, że jedna sztuka towaru zakupiona w tej hurtowni okaże się 

dobra? 

11. Do pewnego magazynu dostarczają pudełka dwie fabryki F1 i F2, przy czym 60% 

dostaw pochodzi z F1, a 40% z F2. Wśród pudełek, produkowanych przez te fabryki 

braki stanowią odpowiednio 2% dla F1 i 3% dla F2. Oblicz prawdopodobieństwo, że 

losowo wybrane pudełko z tego magazynu będzie wadliwe. 



12. Z trzech klas III ma być wylosowany 1 uczeń. Losujemy go w następujący sposób: 

rzucamy kostką do gry i monetą. Jeśli wypadnie orzeł i dowolna liczba oczek to 

losujemy z klasy IIIA, jeżeli reszka i parzysta liczba oczek – z klasy IIIB, w 

pozostałych przypadkach z klasy IIIC. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowana 

będzie dziewczynka, jeśli w kl IIIA jest 20 dziewcząt i 10 chłopców, w kl IIIB jest 15 

dziewcząt i 15 chłopców a w kl IIIC jest 24 dziewcząt i 8 chłopców? 

13. W urnie U1 zawiera 2 kule niebieskie i 1 pomarańczową. W urnach U2i U3 znajdują 

się odpowiednio 1 kula biała i 1 czarna oraz 3 kule białe i 2 czarne. Z urny U1 

losujemy jedną kulę i jeżeli będzie to kula niebieska, to losujemy jedna kulę z urny 

U2; jeżeli będzie to kula pomarańczowa, to losujemy jedną kulę z urny U3. Oblicz 

prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej. 

14. W szpitalu na oddziale wewnętrznym przebywa rocznie średnio 2000 chorych. Wśród 

leczonych było 800 cierpiących na chorobę K1, 600 na chorobę K2, 400 na chorobę K3 

i 200 na chorobę K4. Prawdopodobieństwo pełnego wyleczenia z tych chorób 

wynosiło odpowiednio 0,9,  0,8,  0,7,  0,5. Oblicz prawdopodobieństwo, że wybrany 

losowo wypisany ze szpitala pacjent został całkowicie wyleczony. 

15. Strzelec A trafia do tarczy 8 razy na 10 strzałów, a strzelec B trafia 9 razy na 10 

strzałów. Sędzia rzuca dwiema symetrycznymi monetami, jeżeli wypadnie, co 

najmniej jeden orzeł, to strzela strzelec A, a jeżeli będzie miało miejsce zdarzenie 

przeciwne do wymienionego, to strzelec B. Oblicz prawdopodobieństwo trafienia do 

tarczy. 

16. Fabryka samochodów produkuje ten sam model w trzech kolorach: białym, 

czerwonym i żółtym w stosunku 25:10:15. Prawdopodobieństwo, że pojazd będzie w 

okresie gwarancji musiał mieć usuwane usterki lakieru wynosi dla samochodu białego 

0,03, dla czerwonego 0,02, dla żółtego 0,001. Oblicz prawdopodobieństwo, że losowo 

wybrany samochód będzie wymagać usuwania usterek lakieru w ramach gwarancji. 

17. Obok pewnej stacji CPN średnio przejeżdża 3 razy więcej samochodów ciężarowych 

niż osobowych. Prawdopodobieństwo, że przejeżdżający samochód osobowy będzie 

nabierał paliwo wynosi 0,01, a ciężarowy 0,05. Jakie jest prawdopodobieństwo, że 

przejeżdżający samochód będzie nabierał paliwo? 

18. Dwie siostry Ania i Beata zmywają szklanki. Ania jako starsza zmywa trzy razy 

częściej niż Beata. Wiadomo, że prawdopodobieństwo zbicia szklanki w czasie mycia 

przez Anię wynosi 0,01, a przez Beatę 0,04. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w 

czasie zmywania zostanie zbita szklanka? 

 


