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Zadanie 13.23. [mafura, maj 2077, zad,. 24.(1 pkt)]
Średnia arffmeĘczna ośmiu hczb: 3, 5, 7, 9, x, 75, 17, 19 jestrówna l 1. WtedyA.x:l 3.x:2 C.-r:ll D.x:l3
Zadanie 13.24. [mafura, sierpień 2017, zad.23.(l pkt)]
Średnia ar5ĄmeĘczna zestawu danych: x,2,4,6, 8, l0, 12, l4jest równa 9. Wtedy medianatego zestawu danych jest równa
A.8 B.9 C. 10 D. 16

Zadanie t3.25. [mafura, maj 2018, zad,.23,(1 pkt)]
W zestawie ?,2,2; ..,,2,!, a,:, ...,o jest 2m liczb (m) 1), w Ęm m liczb 2 i m liczb 4.

m liczb m liczb

Odchylenie standardowe tego zestawu liczb jest równe

Zadanie 13.26. [matura, czerwiec 2078, zad,.22.(1 pkt)]
WŚród 100 osób PrzeTtowadzono ankietę, w której zadanopytanie o liczbę książek przecryta_nych w ostatnim roku. wyniki ankiety zebranow ionizsreliabeli.

A.2 B. l

B.14

C.

Ś re dni a lic zb a pr ze czllany ch
A.0,5 B. 1

ksiązek przez jednąankietowaną osobę jest równa
C.2

D.4,5

1

łz D. Jż

D.2,5

Zadanie 13.27. [matura, sierpień 2018, zad,. 24.(1 pkt)]
Abiturient jednego zliceów zestawiłw tabeli oceny ze swojego świadectwa ukończenia szkoły.

Mediana przedstawionego zestawu danych jest równa
A. 3 B. 3,5 C.4

Zadanie l4.1.
Liczba przekątnych
A.7

14. Kombinatoryka

[matura, maj 20t0, zad,. 13, (l pkt)]
siedmiokąta foremnego jest równa.

C.2l D.28



Oryginalne zadania maturalne Centralnej Komisj i E gzamin acyj nej.

Zadanie 14.2. fmatura, czerwiec 20II, zad.31. (a pkt)]

Oblicz sumę wszystkich liczb trzycyfrowych zapisanych wyŁącznie zapomocą cyfr 1, 2,3, 4
(cyfry mogą się powtarzaó).
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Zadanie l4.3. fmatura, sierpień 20Il, zad, 13. (1 pkt)]

Ile jest ltczb naturalnych czterocyfrowych o sumie cyfr równej 2?
A. 1 B.2 C.3 D.4

Zadanie 14.4. fmatura, sierpień 20II, zad.32. (a pkt)]

Ile jest liczb pięciocyfrowych, spełniających jednocześnię następujące cztery warunki:
(1) cyfry setek, dziesiątek i jedności sąparuyste,
(2) cyfra setek jesGwiększa od cyĘ dziesiątek,
(3) cyfra dziesiątek jest większa od cyĘ jedności,
(4) w zapiste tej Iiczby nie występuje cyfra 9.

Zadanie 14.5. fmafura, maj 2012, zad. 24.(1 pkt)]

Flagę, taką jakpokazano na rysunku,naleĘ zszyć ztrzech jednakowej szerokości pasów kolo-
rowej tkaniny. Oba pasy zewnętrzne mająbyć tego samego koloru, a pas znajdujący się między
nimi ma być innego koloru. Liczbaróżnychtakich flag, które możnauszyć, mając do dyspozy-
cji tkaniny w 10 kolorach, jest równa

A. 100 B.99 C.90 D. 19.

Zadanie 14.6. fmatura, częrwlec 2012, zad.33. (a pkt)]

Obltcz, ile jest Itczb naturalnych pięciocyfrowych, w zapisie których nie występuje zero, jest
dokładnie jedna cyfra7 i dokładnie jedna cyfraparzysta.

Zadanie 14.7. fmatura, częrw:ręc 2013, zad,29. (2 pkt)]

Oblicz, ile jest Itczb naturalnych czterocyfrowych, w których cyfra jedności jest o 3 większa
od cyfry setek.

Zadanie 14.8. fmafura, sierpień 2013, zad. 15. (1 pkt)]

Ile jest wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych podzielnychprzez 5?
A.90

Zadanie 14.9.

Na ile sposobów
A. 100

B. l00 C. 180 D.200

[matura, maj2014,zad.24. (1 pkt)]

możnawybrać dwóch graczy spośród 10 zawodników?
B.90 C.45 D.20
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Zadanie 14.10.
Ile jest wszystkich
przez9?
A.6

|matura, czerwiec 2015, zad.24. (1 pkt)]
liczb naturalnych dwucyfrowych podzielnych przez 6 i niepodzielnych

B. 10 C.12 D. 15

Zadanie 14.11. |matura, czerwięc 20t5, zad,.24 swe. (1 pkt)]
Ile jest wszystkich liczb naitralnych trąlcyfrowych, których iloczyncyfr jest rowny 4?
A. 3 B.4 C.6 D. 8

Zadanie 14.12. fmatura, sierpień 2015, zad.25. (1 pkt)]
Ile jest wszYstkich liczb cńerocyfrowych, większych od 3000, utworzony ch wyłącznie z cyfrI,2,3, PrzY załoŻeniu, Że cyfry mogą się powtarzać, ale nie wszystkie z Ęchcyfr muszą być
wykorzystane?
A.3 8.6 C.9 D.27

Zadanie 14.13. fmatura, sielpień 2016, zad.24. (1 pkt)]
Ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb nafuralnych podzielnychprzez 3?
A. I2 B.24 C.29 D. 30

Zadanie 14.14. fmatura, czerwiec 2017, zad. 31. (2 pkQ]
Ze zbioruliczb {7,2,3,4, 5,6,7,8, 9, 10, 17, 12, 73, 14, 15} losujemy bęz zlvracania dwa
razY Po jednej liczbie. WYlosowaneliczby tworząparę (a, b), gdziea jest wynikiem pierwszego
losowania, Ó jest wYnikiem drugiego losowania. Oblicz, ile jest wszystkictt_ par (a, b) takich, że
iloczyn a . b jest liczbą parrystą,

Zadanie 14.15. [mafura, sierpień 20t7, zad.24. (1 pkt)]
Ile jest wszystkich czterocyfro!\ych liczb naturalnych mniejszych niż 20t7?A.2016 B.20I7 C. 1016 D. 1017
Zadanie 14.16. fmatura, maj 2018, zad.2a. Q pkt)l
Ile jest wszYstkich liczb naturalnych czterocyfrolvych mniejszych od 2018 i podzielnych
przez 5?
A.402 B. 403 C.203 D.2b4

Zadanie 14.17. fmafura, częrwiec 2078, zad,. 24.(1 pkt)]
Liczba wszYstkich dodatnich liczb czterocyfrowych parzysĘch, w których zapisie nie wystę_
pują cyfry 0 i 2, jest równa
A.8.8.8.3 B.8.7.6.3 C.8 . 10 ,10 .4 D.9.8,7.4


