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15. Rachunek prawdopodobieństwa

Zadanie 15.1. fmatura, maj 2010, zad.33. (4 pkt)]

Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symeĘczną sześcienną kostką do gry.
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzeniaA polegającego na Ęm, że w pierwszym rnlcie otr4l-
mamy parzystąliczbę oczęk i lloczynIiczb oczek w obu rzutachbędzie podzielny przez 12.

Wynik przedstaw w postaci ułamka mvyŁJego nieskracalnego.

Zadanie15.2. fmatura, sierpień 2010,zad.25. (1 pkt)]

Ze zbioru {I,2,3,4, 5, 6,7,8,9, I0, 11} wybieramy losowo jedną liczbę. Niech p oznacza
prawdopodobieństwo wybrania liczby będącej wielokrotnością liczby 3. Wówczas
A.p<0,3 § B.p:0,3 C.p:0,4 D.p>0,4

Zadanie 15.3. [matura, sierpień 2010, zad.32. (a pkt)]

Rzucamy dwukrotnie sześcienną kostką do gry. Obliczprawdopodobieństwo zdarzęniapolega-
jącego na Ęm, ze suma liczb oczek otrzymanych na obu kostkach jest większa od 6 i iloczyn
Ę ch Iiczb j e st nieparzysty.

Zadanie l5.4. fmatura, maj 201I, zad.22, (I pkt)]

Rzucamy dwa razy symeĘczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo otrzymania
sumy oczękrównej trzy w;mosi

ł.1 3.1 c. 1 D. 1

691218

Zadanie 15.5. fmatura, maj20lI,zad.30. (2 pkt)]

Ze zbtoru liczb {1, 2,3, ..., 7} losujemy kolejno dwa raz! pojednej ltczbię ze mvracanięm.
Obliczprawdopodobieństwo wylosowanialiczb, których suma jest podzielnaprzez3.

Zadanie 15.6. [matura, częrwięc20II,zad.22. (1 pkt)]

Jeżeli A jest zdarzęnięm losowym takim, że P(A) : 6 , P(A'), oraz A' jest zdarzęnięm przeciw-
nym do zdarzenia A, to prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe

ł. i B.1 6.1 p.9
6677

Zadanie 15.7. [matura, czerwiec 20II, zad,29. (2 pkt)]

Rzucamy dwa razy symeĘczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zda-
rzenia A polegającego na Ęm, że Iiczba oczękw pierwszym rzlcięjest o 1 mniejsza od liczby
oczek w drugim rnlcię.

Zadanie 15.8. fmatura, sierpień 20II, zad. 19. (1 pkt)]

Zę zbioru dwucyfrowychliczb naturalnych wybieramy losowo jednąIiczbę. Prawdopodobień-
stwo otrąmanialiczby podzielnej ptzez 30 jest równe

a.! B.2 c.3 D. 10
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Zadanie 15.9. [mafura, sierpień 2017, zad,.30.(2 pkt)]
Dane są dwa pudełka: czerwone i niebieskie. W kńdym z Ęchpudełek znajduje się 10 kul
PonumerowanYch liczbami od 1 do l0 - Z każdęgo pudełka losujemy jedną kuię. oblic z praw_
doPodobieńsbło zdarzenia polegającego na Ęm, że numęr kuli wylosowanej z czerwonego
pudełka jest mniejszy od numeru kuli wylosowanej z niebieskiego pudełka.

Zad,anie 15.10. [mafura, maj 2012, zad,. 31. (2 pkt)]
Zezbioruliczb {1,2,3,4,5,6,7} losujemy dwarazypojednej liczbiezenvracanrem. oblicz
PrawdoPodobieństwo zdarzenia A, polegającego na wylósowaniu liczb, ktorych iloczyn jest
podzielny przez 6.

Zadanie 15.11. fmatura, czerwiec 2012, zad,. 23.(1 pkt)]
Jeżeli A i B są zdarzeniami losowymi, 8' jest zdarzeniem przeciwnym do B, P(A) : 0,3,
P(B') : 0,4 oraz A a B : a, to P(A v B) jest równe

MatemaĘka. Zbiór zadań maturalnych. Lata 20]0-2018. Poziom podstawow

A.0,12 B.0,18 C.0,6 D.0,9

Zadanie 15.12. [matura, sierpień 2012, zad,.25. (1 pkt)]
Zezbioru{1,2,3,4,5,6,7,8,g,10, 11, 12,73,14,15}wybieramylosowojednąIiczbę.Niech
p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez4. wówczas
,1A.n<-

5
B.r=f

5

B.r=!' 18

C.r=!'4 D.p,i

Zadanie 15.13. [matura, maj 2013, zad,.22. (1 pkt)]
RzucamY dwarazY sYmetryczną szeŚcienną kostką do gry. Niechp oznaczaprawdopodobień-
stwo zdarzęnia, że lloczynliczb wyrzuconych oczek jest równy 5, wtedy
A.r=L'36 C.r=L'12 D.r=1'9

Zadanie 15.14. [matura, czerwiec 2073, zad,.24.(1 pkt)]
RzucamY trzYkrotnie sYmetryczną monetą. Prawdopodobieństwo, że w trzecim rzucie wypad-
nie orzeł jest równe

ł1
4

B. 1

I2
C. l

18

Zad,anie 15.15. [matura, sierpień 2073, zad,.23. (1 pkt)]
RzucamY dwarazY sYmeĘczną szeŚcienną kostką do gry. prawdopodobieństwo dwukrotnego
ottzymaniapięciu oczek jest równe

D.-
4

c.1
2

a

B.-
8

D. 1

36

ł. 1
6
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Zadanie 15.16. fmafura, maj2014,zad.23. (1 pkt)]

Jeżeli A jest zdarzeniem losowym , d A' - zdarzenięmprzeciwnylTl do zdarzęnta A oraz zachodzi
równoŚć P(A) :2 , p(A'), to

B. P(A): C. P(A) = D. P(A) =
1

6

D. 
10

30

l27

,)

A. P(A\ = aaJ
l
;J

1

2

Zadanie 15.17. fmatura, maj 2014, zad.30. (2 pkt)]

Zezbioruliczb {I,2,3,4,5,6,7,8} losujemy dwararypojednej liczbiezezwracaniem. Oblicz
prawdopodobieństwo zdarzenia A, polegającego na wylosowaniu liczb, z których pierwsza jest
większa od drugiej o 4 lub 6.

Zadanie 15.18.* fmafura, czerwiec 2014,zad,.19, (1 pkt)]

Zę zbioru kolejnych liczb naturalnych {I,2,3, 4, ...,30} losujemy jedną liczbę. Prawdopodo-
bieństwo zdarzęnia polegającego na tym, że wylosowanaliczbajest kwadratemliczby całko-
witej, jest równe

45_Ą. B. "
30 30

Zadanie 15.19. |matlra, czerwiec 2014, zad.30. (2 pkt)]

Dane sądwapodzbioryzbioruliczb całkowitych: K: {4,_I,I,5,6} i L: {_3,-2,2,3,4}.
Z każdego z nich losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdaruęnia polegającego
na wylosowaniuliczb, których iloczyn jest dodatni.

Zadanie15.20. [matura, sierpień 2014,zad.24. (1 pkt)]

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą, Prawdopodobieństwo
reszki jest równe

otrzymania. co najmniej jednej

;.Z
8

Zadanie l5.2l. fmatura, sierpień 2014, zad.34. (a pkt)]

Zbiór M tworzą wszystkie liczby naturalne dwucyfrowe w zapisie, których występują dwie
rÓżnę cyĘ spośród: 1, 2,3, 4, 5. Zę zbioru M losujemy jedną liczbę, prz! czymkażdaIiczba
ztego zbioru może być wylosowana z tym samym prawdopodobieństwem. Oblicz prawdopo-
dobieństwo, że wylosujemy liczbę większą od20, w której cyfra dziesiątek jest mniejsza od
cyfry jedności.

Zadanie 15.22. fmatura, maj 2015, zad. 25. (1 pkt)]

W każdym z trzęch pojemników znajduje się para kll, z których jedna jest czerwo na, a druga
- niebieska. Zkńdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niechp oznaczaprawdopodobieństwo
zdarzenia polegającego na Ęm, że dokładnie dwię ztrzęchwylosowanych kul będą czerwone.
Wtedy

C.6
30

p. 1
8

6. 1
4

3.1
2

1
D.n=1la

J
C.r=!'2B.r=1'8

.16.P=Z



128 MatemaĘka. Zbiór zadań maturalnych. Lata 2010-20]8. Poziom pońtawowy

Zadanie 15.23. fmatura, maj 2OI5, zad. 33.(a pkt)]

Wśród 115 osóbprzeprowadzonobadaniaankietowe, złviązanezzakllpamiwpewn5rmkiosku.
W poniższej tabęli przedstawiono informacje o tym, ile osób kupiło bileĘ tramwajowe ulgowe
oraz 1Ię osób kupiło bilety tramwajowe normalne.

Rodzaj kupionych biletów Liczba osób
ulgowe 76

normalne 4l

Uwaga! 27 osob spośród ankietowanychkupiło obarodzaje biletów.
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzeniapolegającego na Ęrm, że osoba losowo wybrana spośród
ankietowanych nie kupiła żadnego bilefu. Wynik przedstaw w formie nieskracalnego ułamka.

Zadanie15.24. fmatura, maj2015,zad.25 swe. (1 pkt)]

W pewnej klasie stosunek Itczby dziewcząt do liczby chłopców jest równy 4:5. Losujemy
jedną osobę z tej klasy. Prawdopodobieństwo tego, żebędzie to dziewcryna, jest równe

4
A.

5

Zadanie 1,5.25. [matura, czerwiec2015, zad,.25. (1 pkt)]

Na loterię przygotowano pulę 100 losów, w tym 4 wygrywające. Po wylosowaniu pewnej licz-
by losóq wśród których był dokładnie jeden wygrywający, szansa na wygTaną była taka sama
jak przed r ozpoczęciem loterii. Stąd wynika, ze wylosowano
A.4losy. B.20losów C. 50losów. D.25 losów.

Zadanie 15.26. |matura, czerwięc 2015, zad.31. (2 pkt)]

Zę zbioruItczb naturalnych dwucyfrowych losowo wybieramy jedną liczbę. Oblicz prawdopo-
dobieństwo zdarzeniaApolegającego na Ęm,że otrzymamyliczbępodzielnąprzęz 8lub liczbę
podzielnąprzez 12.

Zadanie15.27. [mafura, częrwiec2015,zad.25 swe. (1 pkt)]

Rzucamy dwa raza symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo otrzymania
iloczynu oczękrównego cżery jest równe

n.]
9

6.1
4

s.!
9

A. 1

I2

A. 1

15

B. 1

18
D.5

36
6. 1

9

Zadanie 15.28. fmatura, czerwiec 2015, zad.31 swe, (2 pkt)]

Zę zbioru cyfr {1, 2,3,4, 5,6,7,8} losujemy kolejno dwie cyĘ (losowanie bez zwracania)
i tworzymy Iiczby dwucyfrowetak,że pierwszawylosowana cyfra jest cyfrą dziesiątek, a druga

- cyfrą jedności. Oblicz prawdopodobieństwo utworzenia liczby podzielnej przez 4.

Zadanie15.29. fmatura, sierpień 2015,zad.24, (1 pkt)]

W grupie jest 15 kobiet i 18 mężczyzn. Losujemy jedną osobę ztej grupy.
Prawdopodobieństwo tego, żebędzie to kobieta, jest równe

B. 1

JJ
C. 

15

JJ
D. 

15

18
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Zadanie 15.30. [matura, sierpień 2015, zad.27. (2 pkt)]

Mamy dwa pudełka: w pierwsrymznajduje się 6 kul ponumerowanych kolejnymi liczbami od
1 do 6, a w drugim - 8 kul ponumerowanych kolejnymi liczbami od 1 do 8. Losujemy po jednej

kuli z kńdego pudełka i tworz5rmy liczbę dwucyfrową w ten sposób, ze numer kuli wylosowa-
nej z pierwszego pudełka jest cyfrą dziesiątek, a numer kuli wylosowanej z drugiego - cyfrą
j edności tej liczby. Oblicz prawdopodobieństwo, żę utworzona liczba jest podzieln a przez II .

129

Zadanie 15.31.
Ze zbioru {0,I,2,
pierwszej jest równe

.7A.-
16 \

fmafura, sierpień 2015,zad.23 swe. (1 pkt)]

. . ., 1 5 } losuj emy j edną |iczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania Iiczby

a

B.-
8

C.6
15

D.7
15

Zadanie 15.32. fmafura, sierpień 2015, zad. 28 swe. (2 pkt)]

Zę zbioruIiczb naturalnych dwucyfrowych losowo wybieramy jedną liczbę. Oblicz prawdo-
podobieństwo zdarzęnia A polegającego na tym, że otrzymamy liczbę podzielną przez 9 lub
podzielnąprzez 12.

Zadanie 15.33. fmatura, maj2016,zad.22. (1 pkt)]

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Niech p oznacza prawdopodobieństwo ottzymania
dokładnie dwóch orłów w Ęch trzechrnltach, Wtedy
A,.0<p<0,2 B.0-2< o <0-35 C.0,35<p<0,5 D.0,5<p<I

Zadanie 1,5.34. [matura, maj 2016, zad. 34. (a pkt)]

Ze zbioru wszystkich Itczb naturalnych dwucyfrowych losujemy kolejno dwa razy po jednej

Iiczbie bez z,łvracanta. Obltcz prawdopodobieństwo zdarzęnia polegającego na Ęm, że suma
wylosowanych liczb będzierówta 30. Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.

Zadanie 15.35. fmafura, częrwięc2016,zad.2L (1 pkt)]

Rzucamy trry razy symetryczną monetą. Niech p oznacza prawdopodobieństwo otrzamania
dokładnie jednego orła w Ęchtrzechrniach. Wtedy
L.0 <p <0,25 B.0,25<p< 0,4 C.0,4<p<0,5 D.p > 0,5

Zadanie 15.36. fmatura, sierpień 2016,zad.25. (1 pkt)]

Doświadczęnię losowe polega narzucie dwiema symetryczn;rmi monetami i sześcięnną kostką
do gry. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wynikiem rzufu są dwa oĄ
i sześć oczekna kostce, jest równe

1A.-
48

B. 1

24
C. 1

12
p.1

J

Zadanie 15.37. fmatura, sierpień 2016, zad.34, (2 pkt)]

Ze zbtoru siedmiu liczb naturalnych {I,2,3, 4, 5, 6,7} losujemy dwie różne liczby,
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzeniapolegającego na Ęm, że większą z wylosowanych liczb
będzieliczba 5.
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Zadanie 15.38. [matura, maj 2017, zad,.25. (1 pkt)]

kolejnych liczb naturalnych od l do 24 losujemy jedną liczbę.
rvylosowan a liczba będ,zie dzie lniki em liczby 24. W tedy praw-
st równe

ł. 1
4

A. n:9

n. 1
J

B. n:2

c.]
f]

n. 1
6

Zadanie 15.39. [matura, maj 2017, zad.33. (2 pkt)]

owych los icz prawdo-
którajest od 40 i po-
zwykłego

Zadanie 15.40. fmatura, czerwiec 2017, zad. 25.(l pkt)]
Rzucamy dwa razy symeĘczną sześcienną kostką do gry. prawdopodobieństwo otrzymaniapaty liczb, których lloczynjest większy od2O,jest równ-e

ł, 1 B.: c. + o.?6 -'36 --g 
9

Zadanie 15.41. fmatura, sierpień 2017, zad.25.(l pkt)]
z pudełka, w którym jest tylko 6 kul biały ch i nkul czarnych, losujemy jedną kulę.
PrawdoPodobieństwo wYlosowania kuli białej jest równe !. Lir.bukul czarnych jest równa

3

C.n: l8 D. łl: 12

Zadanie 15.42. fmatura, sierpień 2017, zad.30.(2 pkt)]
Ze zbioruliczb {7,2,4,5,10} losujemy dwa ruzy pojednej liczbie ze zwracaniem. oblicz praw_doPodobień stwo zdarzenia A Pot.gulą..go na tym. że iloraz pierwszej wylosowan ej 1iczbyprzez drugą wylosowan ą l iczbę j es t li czb ącałkowitą.

Zadanie 15.43. fmatura, maj 2018, zad.25. (1 pkt)]
W Pudełku jest 50 kuPonów, wśród których jest 15 kuponów przegrywających, a pozostałekupony są wygryw alące, z tego pudełka w sposób losowy wyciągamy jeden kupon. prawdo_podŃieństwo zdarzenia polegającego na tym, żewyciągniemy kupon wygrywający, jest równe
a. 1' B.+ c.= D.3535 --50 --50 

50

Zadanie 15.44. [matura, maj 2018, zad.33. (a pkt)]
Dane są dwa zbiory:
A: {100.200,300,400,500,600,700} iB: {l0, ll ,12,13.14,15, l6}.Z kaŻdego z nich los,ujemY jedną liczbę. obliczprawdopodobieństwo zdarzeniapolegającegona tYm, Ze Suma wYlosowanYch liczb będzie rcizielna przez3. obliczone prawdopodobień_stwo zapisz w postaci nieskracalnego ułamka wykłego.
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Zadanie 15.45. [matura, czerwiec 2018, zad.25. (1 pkt)]

W pudełku najdują się dwie kule: czarnaibiała. Czterokrotnie losujemy zę zwracaniem jedną
kulę z tego pudełka. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na Ęm, że dokładnie trzy
raz! w cńęręch losowaniach wyciągniemy kulę koloru białego, jest równe

A.: n.1 c. ] u.116 8 4 --4

Zadanie 15.46. [matura, czerwiec 2018, zad,.31. (2 pkt)]

Rzucamy cńery razy symeĘczną monetą. Po przeprowadzonym doświadczeniu zapisujemy
liczbę uzyskanych orłów (od 0 do 4) iliczbę uzyskanych reszek (również od 0 do 4). oblicz
Prawdopodobieństwo zdarzeniapolegającego na tym, żew Ęchcńęrechrzl,iachliczbauzyska-
nych orłów b ę dzi e *w ię ksza niż liczb a uzyskanych re s zek.

Zadanie15.47. [matura, sierpień 2018,zad.25. (1 pkt)]

W grupie liczącej 29 lczniow (dziewcząt i chłopców) jest 15 chłopców. Z tej grupy trzęba
wylosowaĆ jedną osobę. Prawdopodobieństwo zdarzeniapolegającego na Ęm, że zostanie wy-
losowana dziewczyna, jest równe

^.+ B. ! c.l4 D. 15

15 14 - 29 --29

Zadanie 15.48. fmatura, sierpień 2OI8, zad.33. (a pkt)]

ZęzbioruA: {-3, 2,-I,I,2,3} losujemyjednąIiczbęa, natomiastzęzbioru,B: {-1, 0,I,2}
losujemy liczbę b. Te liczby są - odpowiednio - współczynnikiem kierunkowyrrr i wyrazem
wolnym funkcji liniowej/(x): ox + b. Obliczprawdopodobieństwo zdarueniapolegającego na
tym, że otrzymana funkcjal jest rosnąca i ma dodatnie miejsce zęrowę.

16. Geometria anality cznr

Zadanie 16.1.R fmatura, maj 2010, zad,. 2L(1 pkt)]

Wskaż równanie okręgu o promieniu 6.

A.f+)?:3 B.x2+f:6 C.x2+y2:12 D.f+y2:36

Zadanie 1,6.2. [matura, maj 2OIO, zad,,22. (1 pkt)]

Punkty A:(-5,2)iB:(3,)) sąwierzchołkami ttójkątarównobocznegoABC, obwódtego
trójkąta jest równy

A.30 B. 4łś c.IzJś D. 36

131


