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NOWA FORMUŁA: 

1.ZADANIE 13 (0-4) M2020 

Oblicz, ile jest wszystkich siedmiocyfrowych liczb naturalnych, w których zapisie 

dziesiętnym występują dokładnie trzy cyfry 1 i dokładnie dwie cyfry 2. 

2.ZADANIE 6 (0-3) M2019 

Rozważamy wszystkie liczby naturalne pięciocyfrowe zapisane przy użyciu cyfr 1, 

3, 5, 7 , 9, bez powtarzania jakiejkolwiek cyfry. Oblicz sumę wszystkich takich 

liczb. 

3.ZADANIE 6 (0-3) C2019 

Oblicz, ile jest siedmiocyfrowych liczb naturalnych takich, że iloczyn wszystkich 

ich cyfr w zapisie dziesiętnym jest równy 28. 

4.ZADANIE 9 (0-4) M2018 

Z liczb ośmioelementowego zbioru Z = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9} tworzymy 

ośmiowyrazowy ciąg, którego wyrazy się nie powtarzają. Oblicz 

prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że żadne dwie liczby 

parzyste nie są sąsiednimi wyrazami utworzonego ciągu. Wynik przedstaw w 

postaci ułamka zwykłego nieskracalnego. 

5.ZADANIE 9 (0-4) C2018 

Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych ośmiocyfrowych, w których zapisie 

dziesiętnym występują tylko cyfry ze zbioru {0,1, 3, 5, 7, 9}, losujemy jedną. 

Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma cyfr 

wylosowanej liczby jest równa 3. 
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6.ZADANIE 11 (0-4) M2017 

W pudełku znajduje się 8 piłeczek oznaczonych kolejnymi liczbami naturalnymi 

od 1 do 8. Losujemy jedną piłeczkę, zapisujemy liczbę na niej występującą, a 

następnie zwracamy piłeczkę do urny. Tę procedurę wykonujemy jeszcze dwa 

razy i tym samym otrzymujemy zapisane trzy liczby. Oblicz prawdopodobieństwo 

wylosowania takich piłeczek, że iloczyn trzech zapisanych liczb jest podzielny 

przez 4. Wynik podaj w postaci ułamka zwykłego. 

7.ZADANIE 9 (0-4) C2017 

Z cyfr 0, 1, 2 tworzymy pięciocyfrowe liczby całkowite dodatnie podzielne przez 

15. Oblicz, ile możemy utworzyć takich liczb. 

8.ZADANIE 6 (0-2) M2016 

Wśród 10 tysięcy mieszkańców pewnego miasta przeprowadzono sondaż 

dotyczący budowy przedszkola publicznego. Wyniki sondażu przedstawiono w 

tabeli. 

Badane 

grupy 

Liczba osób popierających 

budowę przedszkola 

Liczba osób niepopierających 

budowy przedszkola 

Kobiety 5140 1860 

Mężczyźni 2260 740 

Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że losowo wybrana 

osoba, spośród ankietowanych, popiera budowę przedszkola, jeśli wiadomo, że 

jest mężczyzną. Zakoduj trzy pierwsze cyfry po przecinku nieskończonego 

rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku. 
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9.ZADANIE 14 (0-3) M2016 

Rozpatrujemy wszystkie liczby naturalne dziesięciocyfrowe, w zapisie których 

mogą występować wyłącznie cyfry 1, 2, 3, przy czym cyfra 1 występuje dokładnie 

trzy razy. Uzasadnij, że takich liczb jest 15 360. 

10.ZADANIE 7 (0-2) C2016 

Dane są zdarzenia losowe 𝑨,𝑩 ⊂ 𝜴 takie, że 𝑷(𝑨) =
𝟐

𝟕
 i 𝑷(𝑨 ∪ 𝑩) =

𝟑

𝟓
 . 

Oblicz 𝑷(𝑩\𝑨) , gdzie zdarzenie 𝑩\𝑨 oznacza różnicę zdarzeń B i A. Zakoduj 

kolejno pierwsze trzy cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego 

wyniku. 

   

 

11.ZADANIE 15 (0-4) C2016 

Oblicz, ile jest wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych, w których zapisie 

występują dokładnie trzy cyfry nieparzyste.  

12.ZADANIE 11 (0-4) M2015 

W pierwszej urnie umieszczono 3 kule białe i 5 kul czarnych, a w drugiej urnie 7 

kul białych i 2 kule czarne. Losujemy jedną kulę z pierwszej urny, przekładamy ją 

do urny drugiej i dodatkowo dokładamy do urny drugiej jeszcze dwie kule tego 

samego koloru, co wylosowana kula. Następnie losujemy dwie kule z urny 

drugiej. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że obie 

kule wylosowane z drugiej urny będą białe. 

13.ZADANIE 13 (0-5) M2015 
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Oblicz, ile jest wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych parzystych, w 

których zapisie występują co najwyżej dwie dwójki. 

STARA FORMUŁA: 

14.ZADANIE 11 (0-4) M2020 

Oblicz, ile jest wszystkich siedmiocyfrowych liczb naturalnych, w których zapisie 

dziesiętnym występują dokładnie trzy cyfry 1 i dokładnie dwie cyfry 2. 

15.ZADANIE 10 (0-3) M2019 

Ze zbioru {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} losujemy kolejno ze zwracaniem trzy liczby. 

Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie 

spośród trzech wylosowanych liczb będą równe. Wynik zapisz w postaci ułamka 

nieskracalnego. 

16.ZADANIE 10 (0-4) C2019 

W urnie jest dziesięć kul różniących się wyłącznie kolorem: 4 czarne, 3 białe, 2 

zielone i 1 niebieska. Losujemy jednocześnie trzy kule z urny. Oblicz 

prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że przynajmniej dwie z 

wylosowanych kul mają ten sam kolor. 

17.ZADANIE 4 (0-4) M2018 

Z liczb ośmioelementowego zbioru Z = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9} 

tworzymy ośmiowyrazowy ciąg, którego wyrazy się nie powtarzają. Oblicz 

prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że żadne dwie liczby 

parzyste nie są sąsiednimi wyrazami utworzonego ciągu. Wynik przedstaw w 

postaci ułamka zwykłego nieskracalnego. 
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18.ZADANIE 7 (0-4) C2018 

Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych ośmiocyfrowych, w których zapisie 

dziesiętnym występują tylko cyfry ze zbioru {0,1, 3, 5, 7, 9}, losujemy 

jedną. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma cyfr 

wylosowanej liczby jest równa 3. 

19.ZADANIE 7 (0-4) M2017 

Oblicz, ile jest liczb sześciocyfrowych, w których zapisie nie występuje zero, 

natomiast występują dwie dziewiątki, jedna szóstka i suma wszystkich cyfr jest 

równa 30. 

20.ZADANIE 10 (0-5) M2016 

W urnie znajduje się 20 kul: 9 białych, 9 czerwonych i 2 zielone. Z tej urny 

losujemy bez zwracania 3 kule. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia 

polegającego na tym, że co najmniej dwie z wylosowanych kul są tego samego 

koloru. 

21.ZADANIE 14 (0-3) M2016 

Rozpatrujemy wszystkie liczby naturalne dziesięciocyfrowe, w zapisie których 

mogą występować wyłącznie cyfry 1, 2, 3, przy czym cyfra 1 występuje dokładnie 

trzy razy. Uzasadnij, że takich liczb jest 15 360. 

22.ZADANIE 7 (0-4) C2016 

Rzucamy czterokrotnie symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz 

prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że otrzymamy dokładnie 
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dwie dwójki lub dokładnie dwie piątki. Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego 

nieskracalnego. 

23.ZADANIE 11 (0-3) M2015 

Rozważmy rzut sześcioma kostkami do gry, z których każda ma inny kolor. Oblicz 

prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że uzyskany wynik rzutu 

spełnia równocześnie trzy warunki: 

• dokładnie na dwóch kostkach otrzymano po jednym oczku; 

• dokładnie na trzech kostkach otrzymano po sześć oczek; 

• suma wszystkich otrzymanych liczb oczek jest parzysta. 

24.ZADANIE 11 (0-4) C2015 

Każda z urn oznaczonych liczbami 1, 2, 3 zawiera po 3 kule czarne i 4 białe, a 

każda urna oznaczona liczbami 4, 5, 6 zawiera po 3 czarne i 2 białe kule. Rzucamy 

sześcienną kostką do gry, a następnie z urny o numerze równym liczbie 

wyrzuconych oczek losujemy bez zwracania 2 kule. Co jest bardziej 

prawdopodobne: wylosowanie dwóch kul czarnych, czy dwóch kul białych? 

25.ZADANIE 11 (0-4) M2014 

Z urny zawierającej 10 kul ponumerowanych kolejnymi liczbami od 1 do 10 

losujemy jednocześnie trzy kule. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A 

polegającego na tym, że numer jednej z wylosowanych kul jest równy sumie 

numerów dwóch pozostałych kul. 

26.ZADANIE 11 (0-4) C2014 

W urnie jest dziesięć kul: 4 białe, 3 czarne, 2 zielone i 1 niebieska. Losujemy 

jednocześnie trzy kule z urny. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia 
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polegającego na tym, że wśród wylosowanych kul nie ma kul w tym samym 

kolorze. Wynik przedstaw w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego. 

27.ZADANIE 3 (0-3) M2013 

Oblicz, ile jest liczb naturalnych sześciocyfrowych, w zapisie których występuje 

dokładnie trzy razy cyfra 0 i dokładnie raz występuje cyfra 5. 

28.ZADANIE 8 (0-4) M2012 

Oblicz, ile jest liczb naturalnych ośmiocyfrowych takich, że iloczyn cyfr w ich 

zapisie dziesiętnym jest równy 12. 

29.ZADANIE 9 (0-3) C2012 

Oblicz, ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych podzielnych przez 6 lub 

podzielnych przez 15. 

30.ZADANIE 12 (0-3) C2012 

Zdarzenia losowe A, B są zawarte w Ω oraz 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵′) = 0,1 i 𝑃(𝐴′ ∩ 𝐵) =

0,2 . Wykaż, że 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) ≤ 0,7 ( A’ oznacza zdarzenie przeciwne do zdarzenia 

A , B’ oznacza zdarzenie przeciwne do zdarzenia B). 

31.ZADANIE 9 (0-4) M2011 

Oblicz, ile jest liczb ośmiocyfrowych, w zapisie których nie występuje zero, 

natomiast występują dwie dwójki i występują trzy trójki. 

32.ZADANIE 12 (0-3) M2011 
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A, B są zdarzeniami losowymi zawartymi w Ω . Wykaż, że jeżeli 𝑃(𝐴) = 0,9 i 

𝑃(𝐵) = 0,7 , to 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵′) ≤ 0,3 (B’ oznacza zdarzenie przeciwne do 

zdarzenia B). 

33.ZADANIE 10 (0-4) M2010 

Oblicz prawdopodobieństwo tego, że w trzech rzutach symetryczną sześcienną 

kostką do gry suma kwadratów liczb uzyskanych oczek będzie podzielna przez 3. 

34.ZADANIE 10 (0-4) M2009 

W urnie znajdują się jedynie kule białe i czarne. Kul białych jest trzy razy więcej 

niż czarnych. Oblicz, ile jest kul w urnie, jeśli przy jednoczesnym losowaniu 

dwóch kul prawdopodobieństwo otrzymania kul o różnych kolorach jest większe 

od 
9

22
 . 

35.ZADANIE 10 (0-4) M2008 

Z pewnej grupy osób, w której jest dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet, wybrano 

losowo dwuosobową delegację. Prawdopodobieństwo tego, że w delegacji 

znajdą się tylko kobiety jest równe 0,1. Oblicz, ile kobiet i ilu mężczyzn jest w tej 

grupie. 

36.ZADANIE 6 (0-4) M2007 

Niech A, B będą zdarzeniami o prawdopodobieństwach 𝑃(𝐴) i 𝑃(𝐵) . Wykaż, 

że jeżeli 𝑃(𝐴) = 0,85 i 𝑃(𝐵) = 0,75 , to prawdopodobieństwo warunkowe 

spełnia nierówność 𝑃(𝐴|𝐵) ≥ 0,8 . 
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 Jest 7 kobiet i 14 mężczyzn 


