
Zagadnienia na egzamin z matematyki 

Semestr V 

Rachunek prawdopodobieństwa  

Reguła mnożenia. Reguła dodawania. Stosowanie reguł kombinatoryki do zliczania elementów różnych zbiorów. 

Pojęcie doświadczenia losowego, przestrzeni zdarzeń elementarnych, zdarzenia losowego. Suma, iloczyn, różnica 
zdarzeń losowych, zdarzenie pewne, zdarzenie niemożliwe, zdarzenie przeciwne, zdarzenia wykluczające się. 

Obliczanie prawdopodobieństw zdarzeń losowych w schemacie klasycznym. 

Pojęcie rozkładu prawdopodobieństwa. 

Własności prawdopodobieństwa. Stosowanie własności w zadaniach. 

Statystyka  

Definicje średniej arytmetycznej, średniej ważonej, mediany, dominanty, wariancji i odchylenia standardowego. 

Analizowanie danych statystycznych przedstawionych tabelą, wykresem. 

 

 

Przykłady zadań na ocenę dopuszczający: 

1. Ile można utworzyć różnych par liczb (x, y), gdzie x należy do zbioru {1, 2, 3}, natomiast y należy do 

zbioru {1, 2, 3, 4, 5}? 

2. Ile różnych liczb o niepowtarzających się cyfrach  można utworzyć z cyfr liczby 65412? 

3. Ile jest liczb trzycyfrowych, w których zapisie występują tylko cyfry 1, 2, 3, 5, 7 przy czym: 

a) żadna cyfra się nie powtarza 

b) cyfry mogą się powtarzać 

4. Z urny, w której są cztery kule ponumerowanych od 1 do 4, losujemy kolejno, bez zwracania, dwie 

kule. Wypisz wyniki sprzyjające zdarzeniom: A- pierwsza wylosowana liczba jest parzysta,  

B- iloczyn wylosowanych liczb jest równy 4. Wyznacz zdarzenia: A ∩ B, A\ B, B \ A, A’.  

5. Rzucamy raz kostką do gry.  

Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A: wypadnie nie więcej niż 3 oczka. Podaj zdarzenie 

przeciwne do zdarzenia A i oblicz jego prawdopodobieństwo. 

6. Rzucamy równocześnie monetą i kostką do gry. 

Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A: wypadnie reszka i nieparzysta liczba oczek. 

7. Rzucamy dwukrotnie kostką do gry. 

Oblicz prawdopodobieństwa zdarzeń 

A: w obydwu rzutach wypadnie ta sama liczba oczek. 

B: suma wyrzuconych oczek jest równa 9 

C: w drugim rzucie wypadnie parzysta liczba oczek. 

8. Niech A, B ⊂ Ω. Mając dane: P(A)=
2

1
, P(B)=

3

1
 oraz P(A∩B)=

4

1
 oblicz P(A∪B) oraz P(B’). 

9. Oblicz średnią arytmetyczną, medianę, dominantę i odchylenie standardowe liczb:  

4, 16, 13, 5, 7, 16, 15, 4. 



10. W klasie IIIa pewnej szkoły przeprowadzono ankietę. Każdy uczeń odpowiadał na pytanie: „Ile godzin 

dziennie oglądasz telewizję?”. Wyniki ankiety przedstawiono na poniższym diagramie. Oblicz średnią 

arytmetyczną danych. 
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