
Matematyka,	  klasa	  III	  LO,	  poziom	  rozszerzony	  

LUTY	  
(zakres:	  kombinatoryka	  	  	  i	  	  rachunek	  	  podobieństwa,	  elementy	  	  statystyki	  	  
opisowej)	  

1.	  Z	  talii	  	  52	  	  kart	  	  wybieramy	  	  	  w	  	  sposób	  	  losowy	  	  3	  	  karty.	  	  Oblicz	  	  prawdopodobieństwo	  	  
zdarzenia:	  
	   a.	  wylosowano	  	  jedną	  	  damę	  	  i	  	  jednego	  	  króla	  
	   b.	  wylosowano	  	  co	  najmniej	  	  jednego	  	  asa	  
	   c.	  wylosowano	  	  karty	  	  w	  	  tym	  	  samym	  	  kolorze	  	  (pik,	  kier,	  karo,	  trefl)	  
	   d.	  co	  	  najwyżej	  	  jedna	  	  z	  	  wylosowanych	  	  kart	  	  jest	  	  pikiem	  

2.	  Ile	  	  różnych	  	  wyrazów	  	  (mających	  	  sens	  	  lub	  	  nie)	  	  można	  	  ułożyć,	  	  przestawiając	  	  litery	  	  
wyrazu	  	  MATEMATYKA?	  

3.	  Rzucamy	  	  dwa	  	  razy	  	  symetryczną,	  	  sześcienną	  	  kostką	  	  do	  	  gry.	  Oblic	  	  
prawdopodobieństwo	  	  zdarzenia,	  że	  
	   a.	  	  w	  	  	  pierwszym	  	  rzucie	  	  uzyskaliśmy	  liczbę	  	  oczek	  	  większą	  	  niż	  	  w	  	  drugim	  	  rzucie	  
	   b.	  	  co	  	  najwyżej	  	  raz	  	  wypadła	  	  szóstka.	  

4.	  Rzucamy	  	  siedem	  	  razy	  	  symetryczną	  	  monetą.	  Oblicz	  	  prawdopodobieństwo	  	  zdarzenia:	  
	   a.	  co	  	  najmniej	  	  raz	  	  wypadła	  	  reszka	  
	   b.	  reszka	  	  wypadła	  	  co	  	  najwyżej	  	  jeden	  	  raz.	  

5.	  W	  	  pudełku	  	  znajdują	  	  się	  	  rozróżnialne	  	  kule:	  	  5	  	  niebieskich,	  	  4	  	  czerwone	  	  i	  	  1	  	  zielona.	  
Losujemy	  	  kolejno	  	  dwa	  	  razy	  	  po	  	  jednej	  	  kuli.	  	  Oblicz	  	  prawdopodobieństwo	  	  zdarzenia,	  że	  	  
wylosowane	  	  kule	  	  są	  	  różnego	  	  koloru,	  	  jeśli	  	  losowanie	  	  odbywało	  	  się:	  
	   a.	  bez	  	  zwracania	  	  pierwszej	  	  wylosowanej	  	  kuli	  	  do	  	  pudełka	  
	   b.	  ze	  	  zwracaniem	  	  pierwszej	  	  wylosowanej	  	  kuli	  	  do	  	  pudeka.	  

6.	  W	  	  zestawie	  	  danych:4,	  7,	  5,	  8,	  x,	  7,	  3,	  5,	  9,	  2	  liczba	  	  x	  	  jest	  	  jedyną	  	  dominantą.	  	  Mediana	  	  
wynosi	  	  6.	  	  Wyznacz	  	  liczbę	  x,	  	  a	  	  następnie	  	  oblicz	  	  średnią	  	  arytmetyczną	  	  tych	  	  liczb,	  	  
wariancję	  	  oraz	  	  odchylenie	  	  standardowe	  	  od	  	  średniej.	  


