
Prawdopodobieństwo – powtórzenie wiadomości 

1. Spośród wszystkich uczniów pewnej klasy III chęć zdawania na maturze matematyki 

zadeklarowało 60% uczniów, fizyki – 40%, przy tym 20% uczniów wybrało oba 

przedmioty. Oblicz prawdopodobieństwo, że losowo wybrany uczeń tej klasy  

a) Będzie zdawał matematykę lub fizykę. 

b) Nie będzie zdawał matematyki ani fizyki. 

c) Będzie zdawał matematykę i nie będzie zdawał fizyki. 

2. Siedem ponumerowanych kul umieszczamy w 8 ponumerowanych szufladach. Jakie 

jest prawdopodobieństwo, że każda kula znajdzie się w innej szufladzie? 

3. Grupa 8 osób udała się do kina. Ponieważ osoby nie miały biletów, ustawiły się w 

kolejce do kasy. Oblicz prawdopodobieństwo, że Ania i Tomek będą stali obok siebie. 

4. W urnie jest 25 kul: 10 białych, 8 czarnych i 7 czerwonych. Losujemy 6 kul. Jakie jest 

prawdopodobieństwo tego, że: 

a) wśród wylosowanych będą 4 kule czarne i dwie czerwone, 

b) wśród wylosowanych będzie co najwyżej 5 kul czerwonych? 

5. Do 5 szuflad wrzucamy losowo n kul. Jaka musi być liczba n by prawdopodobieństwo 

tego, że żadna kula nie wpadnie do górnej szuflady było większe od 
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6. Pierwszy koszykarz trafia piłką do kosza z prawdopodobieństwem 0,6, a drugi z 

prawdopodobieństwem 0,8. Obaj wykonali po jednym rzucie piłką do kosza. Oblicz 

prawdopodobieństwo tego, że: 

a) obaj koszykarze trafili do kosza; 

b) co najmniej jeden koszykarz trafił do kosza; 

c) tylko jeden koszykarz trafił do kosza. 

7. W sklepie znajdują się soki jabłkowe wyprodukowane w trzech zakładach Z1, Z2, Z3. 

Stosunek ilości tych soków w sklepie jest równy odpowiednio 1:1:3. Poza tym 

wiadomo, że pierwszego gatunku jest średnio 80% soku z zakładu Z1, 90% z zakładu 

Z2 i 75% z zakładu Z3. Ekspedientka sprzedała losowo wybrany karton soku 

jabłkowego. Jakie jest prawdopodobieństwo, że był to sok w pierwszym gatunku? 

8. Do sygnalizacji awaryjnej użyto dwóch sygnalizatorów pracujących niezależnie. 

Prawdopodobieństwo wyłączenia się przy awarii pierwszego sygnalizatora jest równe 

0,95, drugiego 0,9. Oblicz prawdopodobieństwo, że przy awarii wyłączy się tylko 

jeden sygnalizator. 

9. Rzucamy dwiema symetrycznymi kostkami do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo, że 

suma oczek będzie większa od 9, jeśli wiadomo, że przynajmniej na jednej z kostek 

wypadła szóstka? 

10. Wiadomo, że zdarzenia A i B są niezależne oraz P(AB) = 0,76, P(A) = 0,4. 

a) Oblicz P(B). 

b) Czy zdarzenia A i B są rozłączne? Odpowiedź uzasadnij. 

11. W urnie znajdują się kule z numerami od 1 do 6. Losujemy po jednej kuli z urny bez 

zwracania. Niech A oznacza zdarzenie: „suma wylosowanych liczb jest równa 8”, B 

zaś zdarzenie – „za pierwszym razem nie wylosowano kuli z numerem 6”. Sprawdź 

czy zdarzenia A i B są niezależne. 

12. Zdarzenia A i B są niezależne, P(B’)=
4

1 , P(AB)=
3

2 . Oblicz P(A). 

13. Dwaj strzelcy trafiają w cel z prawdopodobieństwami równymi odpowiednio 0,8 i 0,9. 

Strzelcy oddają po jednym strzale do tego samego celu. Oblicz prawdopodobieństwa 

zdarzeń: 

a) cel zostanie dwa razy trafiony, 

b) cel zostanie co najmniej raz trafiony, 



c) cel zostanie dokładnie raz trafiony. 

14. Prawdopodobieństwo zdobycia bramki w meczu piłkarskim z rzutu karnego jest 

równe 0,8. Pięciu zawodników strzela rzuty karne. Jakie jest prawdopodobieństwo, że 

zdobędą, co najmniej dwie bramki? 

15. Rzucamy dwa razy sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania 

iloczynu oczek większego od siedmiu, jeżeli wiadomo, że suma otrzymanych oczek 

jest równa sześć. 

16. W urnie jest pięć kul z numerami 3, 4, 5, 6, 7. Losujemy kolejno bez zwracania dwie 

kule. Oblicz prawdopodobieństwo, że suma wylosowanych liczb wynosi 10, pod 

warunkiem, że pierwsza z wylosowanych liczb jest parzysta. 

17. W szkole jest 200 dziewcząt, 80 chłopców i 20 nauczycieli. Wśród nich odpowiednio 

40%, 60% i 90% ma prawo jazdy. Oblicz prawdopodobieństwo, że przypadkowo 

spotkana osoba na korytarzu tej szkoły może prowadzić samochód. 

18. Ze zbioru { 2,3,4,5,6} losujemy dwie różne liczby. Zbadaj niezależność zdarzeń: 

A – Pierwsza wylosowana liczba jest parzysta. 

B – Suma wylosowanych liczb jest nieparzysta. 

19. Koszykarz, wykonując rzuty osobiste, trafia piłką do kosz z prawdopodobieństwem 

0,9. Oblicz prawdopodobieństwo, że rzucając 4 razy, trafi co najwyżej 3 razy. 

20.  Zdarzenia A i B są niezależne oraz P(A’)=0,8 i P(B)=0,3. Oblicz P(AB). 

21. Jaka jest najbardziej prawdopodobna liczba szóstek w 80 rzutach kostką do gry? 

22. Korzystając ze wzoru Newtona przekształć wyrażenie 
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23. Strzelec trafia do tarczy z prawdopodobieństwem 0,7. Oblicz ile co najmniej musi 

oddać strzałów, aby prawdopodobieństwo, że chociaż raz trafi, było większe od 0,99. 

24. Prawdopodobieństwo, że dane ziarno zakiełkuje wynosi 0,8. Ile należy pobrać ziaren 

do kontroli, aby najbardziej prawdopodobna liczba kiełkujących wynosiła 50? 

 

 


