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1. Pani Joanna chce kupić rękawiczki i torebkę. W tym celu odwiedziła trzy sklepy. W pierwszym z nich
zaproponowano jej 5 rodzajów rękawiczek i 6 rodzajów torebek, w drugim — 4 rodzaje rękawiczek i 5
rodzajów torebek, a w trzecim — 3 rodzaje rękawiczek i 4 rodzaje torebek. Na ile sposobów pani Joanna
może dokonać zakupu, jeśli oba produkty chce kupić w jednym sklepie?

2. Wklasie 8 a jest 25 osób, w 8b— 26 osób, a w 8c— 22 osoby. Do pomocy przy organizowaniu Dnia Dziecka
dla klasmłodszych należy spośród ósmoklasistówwybrać dwie osoby: jedna zajmie się dekorowaniem sali,
a druga — pakowaniem upominków. Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

Te dwie osoby można wybrać na 73 ⋅ 72 sposoby. prawda fałsz

Takiego wyboru osób, że obie są z tej samej klasy, można dokonać
na 25 ⋅ 24 + 26 ⋅ 25 + 22 ⋅ 21 sposobów.

prawda fałsz

3. W pudełku jest 12 kredek — każda innego koloru. Na ile sposobów można wybrać z tego pudełka zestaw
11 kredek?

4. W turnieju tańca towarzyskiego brało udział 6 par. Do udzielenia wywiadu lokalnej telewizji należy spo-
śród zawodników wybrać 3 osoby, w tym jedną parę turniejową. Na ile sposobów można to zrobić?
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5. Na papierze w kratkę Kasia rysuje prostokąty, a wewnątrz tych prostokątów zaznacza punkty kratowe.

Ile punktów kratowych znajduje się wewnątrz prostokąta o wymiarach 22 na 18 kratek?

6. Ania ma 12 par skarpetek i 8 par rajstop oraz 7 par spodni i 4 sukienki. Wybiera losowo parę skarpetek
lub rajstop. Jeśli wybierze skarpetki, dobiera do nich losowo spodnie, a jeśli rajstopy — dobiera sukienkę.
Na ile sposobów Ania może wybrać zestaw ubraniowy?

7. Stolarz Jan wykonuje łóżka z drewna lub z płyty MDF. Drewniane łóżka są dostępne w 6 kolorach, a z płyty
—w 19 kolorach. Do wyboru są trzy typymateracy: piankowy, sprężynowy lub lateksowy. Ile różnych łóżek
znajduje się w ofercie tego stolarza?

8. Wojtek ma dwie specjalne kostki do gry. Jedna z nich ma na jednej ściance jedno oczko, na dwóch —
po dwa oczka, a na trzech pozostałych — po trzy oczka. Druga ma na trzech ściankach po dwa oczka,
a na trzech pozostałych — po cztery. Wojtek rzuca każdą z tych kostek dwukrotnie. Które zdarzenie jest
bardziej prawdopodobne?
𝐴 — suma liczby oczek w obu rzutach pierwszą kostką będzie mniejsza od 5.
𝐵 — suma liczby oczek w obu rzutach drugą kostką będzie większa od 5.
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9. Grupa przedszkolaków, wśród których jest 9 dziewczynek i 8 chłopców, przygotowuje przedstawienie. Do
obsady potrzeba: jednej dziewczynki do roli królowej, jednego chłopca, który będzie grał króla, i dwoje
dzieci, które zagrają dworzan. Jakie jest prawdopodobieństwo, że dworzan zagrają sami chłopcy?

10. Na loterię przygotowano 150 losów, wśród których było dwukrotnie więcej losów pustych niż dających
wygraną i nie było innych losów. Wojtek, a następnie Asia wybierają po jednym losie. Oceń prawdziwość
zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

Prawdopodobieństwo tego, że Wojtek wybierze los dający wygraną,
jest równe 1

3 .
prawda fałsz

Prawdopodobieństwo tego, że co najmniej jedna z tych osób wybie-
rze los dający wygraną, jest równe wartości wyrażenia 100⋅99

150⋅149 .
prawda fałsz
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