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PRZYKŁADOWE ZADANIA NA EGZAMIN  

Z MATEMATYKI PO SEMESTRZE SZÓSTYM DLA KLASY C6                  
 

1. Rzucamy jeden raz kostką do gry . Oblicz prawdopodobieństwa zdarzeń: 

       A  -  wypadła parzysta liczba oczek  

        B -  wypadła liczba oczek większa od 4 

2. Rzucamy  jeden raz kostką do gry.  Oblicz  prawdopodobieństwo  otrzymania 
nieparzystej liczby oczek. 

3. Rzucamy jeden raz kostką do gry . Oblicz prawdopodobieństwa zdarzeń: 

    A  -  wypadła  liczba oczek nie większa niż 3 

  B -  wypadła liczba oczek większa od 2 

4. Rzucamy jeden raz kostką do gry . Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: 

      A  -  wypadła  liczba oczek podzielna przez 3 

5. Rzucamy  jeden raz kostką do gry.  Oblicz  prawdopodobieństwo  otrzymania liczby 

pierwszej. 

6. Rzucamy dwa razy kostką . Z jakim prawdopodobieństwem wyrzucimy sumę oczek  

   równą 5 ? 

7. Rzucamy  dwa  razy  kostką  do  gry .Oblicz  prawdopodobieństwo  , że  za  drugim   

  razem  wypadnie   trójka.   

8. Rzucamy dwa razy kostką. Oblicz prawdopodobieństwa zdarzeń: 

   A – suma wyrzuconych oczek jest równa 7 

B – za pierwszym razem wypadła liczba podzielna przez 3 

9. Rzucamy dwiema kostkami do gry.  Opisz zbiór zdarzeń elementarnych i oblicz   

     prawdopodobieństwo  otrzymania sumy oczek mniejszej od czterech. 

10. Omów  klasyczną  definicję  prawdopodobieństwa. 

  Rzucamy  dwa razy kostką do gry.  Obliczyć  prawdopodobieństwo   

  wyrzucenia  iloczynu    mniejszego od 6. 

11. Rzucamy  dwa  razy  kostką.  Jakie  jest  prawdopodobieństwo  zdarzenia,  że  

wypadnie  suma  oczek  mniejsza  od  sześciu? 

12. Rzucamy dwa razy kostką do gry.  
              Oblicz prawdopodobieństwa zdarzeń:  

              A – wypadła suma oczek równa 7, 

              B – za drugim razem wypadła piątka. 

13. Rzucamy dwa razy kostką. Oblicz prawdopodobieństwa zdarzeń: 

   A – suma wyrzuconych oczek jest równa 5 lub 8 

   B – za drugim razem wypadła trójka 

14. Rzucamy dwiema kostkami do gry.  Opisz zbiór zdarzeń elementarnych i oblicz   

      prawdopodobieństwo  otrzymania sumy oczek mniejszej od siedmiu. 
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15. Rzucamy dwa razy kostką. Oblicz prawdopodobieństwa zdarzeń: 

   A – suma wyrzuconych oczek jest równa 3 lub 7 

  B – za drugim razem wypadła jedynka 

16. Wybieramy losowo jedną literę z wyrazu RABARBAR . Oblicz prawdopodobieństwo,  
     że będzie to litera R. 

17. Wybieramy losowo jedną literę z wyrazu MATEMATYKA . Oblicz 
prawdopodobieństwo,     że będzie to litera A. 

18. W pudełku jest dwanaście kul  z numerami od 1 do 12. Losujemy jedną kulę. Jakie jest 

prawdopodobieństwo wylosowania kuli z numerem parzystym? 

19. W pudełku jest dwanaście kul  z numerami od 1 do 12. Losujemy jedną kulę. Jakie jest 

prawdopodobieństwo wylosowania kuli ,której numer  jest liczbą podzielną przez 3? 

20. W pudełku jest dwanaście kul  z numerami od 1 do 12. Losujemy jedną kulę. Jakie jest 

prawdopodobieństwo wylosowania kuli z numerem większym od 6? 

21. Rzucamy trzy razy monetą. Oblicz prawdopodobieństwa zdarzeń: 

   A – orzeł wypadł dokładnie raz 

   B- reszka wypadła co najwyżej jeden raz 

22. Rzucamy dwa razy monetą . Oblicz prawdopodobieństwo wyrzucenia orła dokładnie      

  jeden  raz. 

23. Rzucamy dwa razy monetą . Oblicz prawdopodobieństwo wyrzucenia reszki  

dokładnie    jeden  raz. 

24. Rzucamy trzy razy monetą . Oblicz prawdopodobieństwo wyrzucenia reszki  

dokładnie        jeden  raz. 

25. Rzucamy trzy razy monetą . Jakie jest prawdopodobieństwo ,że za każdym razem 

otrzymamy ten sam wynik? 

26. W kopercie znajduje się 15 losów pewnej loterii w tym 3 losy są wygrywające.    

Wyciągamy 2 losy. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wyciągnięte losy są 

wygrywające? 

27. Z urny zawierającej 4 kule białe i 2 kule zielone losujemy kolejno bez         

 zwracania dwie kule. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania kuli zielonej i białej. 

28. W urnie są 4 kule białe i 3 czarne.  Losujemy kolejno bez zwracania 2 kule. Jakie jest 
prawdopodobieństwo, że będą to kule białe? 

29. W urnie są 4 kule białe i 3 czarne.  Losujemy kolejno bez zwracania 2 kule. Jakie jest 
prawdopodobieństwo, że obie kule są tego samego koloru? 

30. Na obozie w drużynie X jest 12 dziewcząt i 20 chłopców, a w drużynie Y  15 dziewcząt 

i 15 chłopców. Dla zaniesienia meldunku losuje się jedną osobę w następujący 

sposób: zastępowy rzuca monetą i jeżeli wypadnie reszka ,to losuje się z drużyny X, w 

przeciwnym wypadku z drużyny Y. Obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia, że 

meldunek zaniesie chłopiec. 

31. W hurtowni są detale pochodzące z trzech różnych zakładów przy czym z I zakładu 
pochodzi 40% detali , z II zakładu 25%, a pozostałe detale pochodzą z zakładu III. 
Pierwszy zakład wytwarza średnio 3% detali wadliwych, II zakład – 2%, zaś zakład III 
wytwarza 1% wadliwych detali . Jakie jest prawdopodobieństwo, że losowo wybrany 
detal jest  wadliwy?  
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