
Zdarzenia, przestrzeń zdarzeń losowych

1. Uzupełnić (A – zdarzenie, Ω – przestrzeń zdarzeń elementarnych):
a) A ∪A = . . .
b) A ∩A = . . .
c) A ∪ Ω = . . .
d) A ∩ Ω = . . .
e) Ω ⊂ A =⇒ . . .
f) A ⊂ ∅ =⇒ . . .
g) A ∩B = . . . wykorzystując A oraz A\B
h) A ∪B = . . . wykorzystując A oraz B\A

2. Jakie warunki muszą spełnić zdarzenia A,B,C, żeby:
a) (A ∪B) ∩ (A′ ∪B) ∩ (A ∪B′) = ∅
b) A ∩B 6= ∅ ∧A ∩ C = ∅ ∧ (A ∩B)\C = ∅

3. Z partii towaru zawierającej sztuki dobre i niedobre losujemy 3 sztuki (próba). Niech A oznacza zdarzenie:
dokładnie jedna sztuka dobra w próbie, B zdarzenie: co najwyżej jedna sztuka dobra w próbie, C zdarzenie:
co najmniej jedna sztuka dobra w próbie. Co oznaczają:
a) A′, B′, C ′

b) A ∪B
c) A ∩B
d) B ∪ C
e) B ∩ C
f) B′ ∩ C ′

4. Opakowanie zawiera 4 sztuki towaru, z których każda może spełniać wymagania (zdarzenie Ai) albo ich
nie spełniać (zdarzenie A′i). Doświadczenie polega na obserwacji spełnienia wymagań przez wszystkie cztery
sztuki.
a) Zaproponować przestrzeń zdarzeń elementarnych.
b) Opisać zdarzenie A′2 jako zbiór zdarzeń elementarnych.
c) Za pomocą zdarzeń Ai opisać: zaszło dokładnie jedno spośród zdarzeń Ai.
d) Za pomocą zdarzeń Ai opisać: zaszło co najwyżej jedno spośród zdarzeń Ai.
e) Za pomocą zdarzeń Ai opisać: zaszło co najmniej jedno spośród zdarzeń Ai.

5. Przy projektowaniu przepustu odprowadzającego wodę z dwóch oddzielnych obszarów A, B zakłada się, że
ilość wody przechodząca z obszaru A może wynieść: 0, 300, 600, 900 dm

3

s , a z obszaru B: 0, 500, 1000, 1500
dm3

s .
a) Zaproponiwać Ω dla doświadczenia: obserwacja ilości wody wyłącznie z obszaru A. Zdefiniować przez

zdarzenia elementarne zdarzenie E: ilość wody pochodzącej z A przekroczy 300 dm
3

s .
b) Zaproponiwać Ω dla doświadczenia: obserwacja ilości wody wyłącznie z obszaru B. Zdefiniować przez

zdarzenia elementarne zdarzenie F : ilość wody pochodzącej z B przekroczy 1000 dm
3

s .
c) Zaproponiwać Ω dla doświadczenia: obserwacja ilości wody wyłącznie z obu obszarów łącznie. Zdefiniować

przez zdarzenia elementarne koniunkcję zdarzeń E i F .
6. Inżynier projektuje magazyn do przechowywania kartonów puszek żywności. Kartony mają kształt sześcia-

nów o krawędzi 4 dm i masie 50 kg każdy. Zakłada się, że kartony nie mogą być ułożone w wieżę wyższą niż
24 dm. Zaproponować przestrzeń zdarzeń losowych dla następujących doświadczeń:
a) Obserwacja całkowitego obciążenia 16 dm2 powierzchni pochodzącego z jednego stosu kartonów.
b) Obserwacja całkowitego obciążenia 16 dm2 powierzchni pochodzącego z dwóch stosów kartonów, przy

założeniu, że jest to obciążenie wywołane przezpolowę masy każdego z dwóch stosów.
W obu przestrzeniach opisać następujące zdarzenia:
A całkowite obciążenie wynosi co najmniej 150 kg;
B całkowite obciążenie wynosi nie więcej niż 200 kg;
C całkowite obciążenie przekracza 250 kg;

7. Drewniane pale mają losową długość L nie przekraczającą 12 m. Pale są przeznaczone do wbijania w zie-
mię, której skalna warstwa stanowiąca opór znajduje się na losowej głębokości H, nie większej niż 10 m.
Zaproponować przestrzeń zdarzeń elementarnych dla tak opisanego doświadczenia. Zilustrować graficznie i
zdefiniować przez odpowiednie zdarzenia elementarne następujące doświadczenia:
A długość losow wziętego pala będzie większa od głębokości skalnej warstwy;
B głębkość skalnej warstwy przekroczy 8 metrów;
C długość losow wziętego pala przekroczy 8 metrów;
D B ∩ C
E B ∪ C
F (B ∪ C) ∩A′

„Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach”



Kombinatoryka

1. Rzucamy 10 razy monetą. Ile jest możliwych wyników?
2. Rzucamy 5 razy sześcienną kostką do gry. Ile jest możliwych wyników?
3. Ze wsi A do wsi B prowadzi 5 ścieżek przez las. Na ile sposobów można odbyć spacer A-B-A tak, aby spacer

ze wsi B do wsi A odbyć inną ścieżką niż ze wsi A do wsi B?
4. Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, których obie cyfry są mniejsze od 5 jest
5. Liczba sposobów, na jakie Ala i Bartek mogą usiąść na dwóch spośród pięciu miejsc w kinie, jest równa
6. Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych takich, że w ich zapisie dziesiętnym występuje jedna cyfra niepa-

rzysta i trzy cyfry parzyste.
7. Ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych podzielnych przez 15 lub 20?
8. Ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych, w których cyfra dziesiątek jest o 2 większa od cyfry jedności?
9. Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, w których obie cyfry są parzyste?
10. Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, w których obie cyfry są nieparzyste?
11. Ile jest wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych, w których wszystkie trzy cyfry są parzyste?
12. Wszystkich dodatnich liczb całkowitych czterocyfrowych mniejszych od 4000, zapisanych za pomocą cyfr:

3, 5, 7, 9 tak, że żadna cyfra się nie powtarza, jest . . . ?
13. Ile jest wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych podzielnych przez 5?
14. Dane są dwa pojemniki. W pierwszym z nich znajduje się 9 kul: 4 białe, 3 czarne i 2 zielone. W drugim

pojemniku jest 6 kul: 2 białe, 3 czarne i 1 zielona. Z każdego pojemnika losujemy po jednej kuli:
a) Ile jest wszystkich możliwych par?
b) Ile jest możliwych par tego samego koloru?
c) Ile jest możliwych par różnych kolorów?

15. Dane są dwa pojemniki. W pierwszym z nich znajduje się 11 kul: 7 białych i 4 czarne. W drugim pojemniku
jest 6 kul: 3 białe i 3 czarne. Z każdego pojemnika losujemy po dwie kule.
a) Ile jest możliwych układów?
b) Ile jest układów składających się wyłącznie z kul czarnych?
c) Ile jest układów składających się wyłącznie z kul białych?
d) Ile jest układów składających się z pary białej i pary czarnej?
e) Ile jest układów składających się z jednej kuli białej i trzech czarnych?
f) Ile jest układów składających się z jednej kuli czarnej i trzech białych?

16. Na ile sposobów można ustawić 5 osób w kolejce?
17. Ile liczb można utworzyć z cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? (każdą cyfrę trzeba wykorzystać dokładnie 1 raz)
18. Na ile sposobów można ustawić na półce 7 książek formatu A-5 oraz 6 książek formatu A-4, aby nie rozdzielić

ich wymiarowo?
19. Ile słów pięcioliterowych (nawet tych bezsensownych) można utworzyć z liter A, B, C ?
20. Ile słów dwuliterowych (nawet tych bezsensownych) można utworzyć z liter A, B, C, D?
21. Ile istnieje czterocyfrowych PIN-kodów składających się z różnych cyfr?
22. Cztery dziewczynki i sześciu chłopców siedzą na tym samym pniu zwalonego dębu. Dziewczynki siedzą obok

siebie i chłopcy również siedzą obok siebie. Wszystkich możliwych sposobów posadzenia dzieci w ten sposób
jest . . . ?

23. Oblicz, ile jest liczb naturalnych sześciocyfrowych, w zapisie których występuje dokładnie trzy razy cyfra 0
i dokładnie raz występuje cyfra 5.

http://www.matemaks.pl/kombinatoryka.php



Przestrzeń probabilistyczna

1. Na 10 kartkach napisano liczby od 1 do 10 i wrzucono do pudełka. Losujemy w sposób przypadkowy dwie
kartki. Niech A odpowiada zdarzeniu wylosowanie kartki z numerem 1, a B zdarzeniu wylosowanie pary
liczb, których suma jest większa od 4. Zakładamy, że wylosowanie każdej z kartek jest równoprawdopodobne.
a) Przedstaw przestrzeń zdarzeń elementarnych. Podaj jej rozmiar.
b) Zdefiniuj zdarzenia A i B jako zbiory zdarzeń elementarnych.
c) Ile jest zdarzeń sprzyjających zdarzeniom A i B.
d) Oblicz P (A) i P (B)

2. W gospodzie Złoty okoń zorganizowano loterię, w której do sprzedania było 100 biletów, a wygrywał tylko
jeden. Każdy mógł kupić najwyżej jeden bilet. Niech zdarzenie A odpowiada sytuacji, w której Estella
posiada los wygrywający. Jakie ma szanse na wygraną?
a) Przedstaw przestrzeń zdarzeń elementarnych.
b) Czy w tej przestrzeni wszystkie zdarzenia elementarne są jednakowo prawdopodobne?
c) Jaki jest rozmiar przestrzeni zdarzeń elementarnych?
d) Zdefiniuj zdarzenie A jako zbiór zdarzeń elementarnych.
e) Oblicz prawdpodobieństwo P (A), dbając o to by jasno przedstawić tok rozumowania.

3. W gospodzie Złoty okoń zorganizowano kolejną loterię, w której do sprzedania było 200 biletów, a wygrywały
dwa. Każdy mógł kupić najwyżej dwa bilet, co Estella szybko uczyniła, jako że nie wygrała w poprzedniej
loterii. Niech zdarzenie A odpowiada sytuacji, w której Estella posiada los wygrywający. Jakie ma szanse na
wygraną?
a) Przedstaw przestrzeń zdarzeń elementarnych.
b) Czy w tej przestrzeni wszystkie zdarzenia elementarne są jednakowo prawdopodobne?
c) Jaki jest rozmiar przestrzeni zdarzeń elementarnych?
d) Zdefiniuj zdarzenie A jako zbiór zdarzeń elementarnych.
e) Oblicz prawdpodobieństwo P (A), dbając o to by jasno przedstawić tok rozumowania.

4. W gospodzie Pod Zielonym Smokiem oferują sześć różnych dań obiadowych. Pięciu klientów wchodzi jeden po
drugim do gospody i niezależnie od siebie zamawia posiłek. Niech zdarzenie A odpowiada sytuacji, w której
pierwsze danie z menu zamówi dokładnie jedna osoba.
a) Przedstaw przestrzeń zdarzeń elementarnych.
b) Czy w tej przestrzeni wszystkie zdarzenia elementarne są jednakowo prawdopodobne?
c) Jaki jest rozmiar przestrzeni zdarzeń elementarnych?
d) Zdefiniuj zdarzenie A jako zbiór zdarzeń elementarnych.
e) Oblicz prawdpodobieństwo P (A), dbając o to by jasno przedstawić tok rozumowania.

5. Winda rusza z siedmioma pasażerami i zatrzymuje się na dziesięciu piętrach. Niech zdarzenie A odpowiada
sytuacji, w której żadnych dwóch pasażerów nie opuści windy na tym samym piętrze.
a) Przedstaw przestrzeń zdarzeń elementarnych.
b) Czy w tej przestrzeni wszystkie zdarzenia elementarne są jednakowo prawdopodobne?
c) Jaki jest rozmiar przestrzeni zdarzeń elementarnych?
d) Zdefiniuj zdarzenie A jako zbiór zdarzeń elementarnych.
e) Oblicz prawdpodobieństwo P (A), dbając o to by jasno przedstawić tok rozumowania.

6. Dwudziestoosobowa grupa studencka, w której jest 6 kobiet, otrzymała 5 biletów do teatru. Bilety rozdziela
się drogą losowania. Niech zdarzenie A odpowiada sytuacji, w której wśród posiadaczy biletów znajdą się
dokładnie trzy kobiety.
a) Przedstaw przestrzeń zdarzeń elementarnych.
b) Czy w tej przestrzeni wszystkie zdarzenia elementarne są jednakowo prawdopodobne?
c) Jaki jest rozmiar przestrzeni zdarzeń elementarnych?
d) Zdefiniuj zdarzenie A jako zbiór zdarzeń elementarnych.
e) Oblicz prawdpodobieństwo P (A), dbając o to by jasno przedstawić tok rozumowania.

7. Partia towaru składa się ze 100 elementów, wśród których 5 jest wadliwych. Poddajemy kontroli 50 ele-
mentów. Partię przyjmujemy, jeśli wśród kontrolowanych elementów jest nie więcej niż jeden wadliwy. Niech
zdarzenie A odpowiada przyjęciu partii.
a) Przedstaw przestrzeń zdarzeń elementarnych.
b) Czy w tej przestrzeni wszystkie zdarzenia elementarne są jednakowo prawdopodobne?
c) Jaki jest rozmiar przestrzeni zdarzeń elementarnych?
d) Zdefiniuj zdarzenie A jako zbiór zdarzeń elementarnych.
e) Oblicz prawdpodobieństwo P (A), dbając o to by jasno przedstawić tok rozumowania.

„Probabilistyka” Plucińskich (po przejściach)


