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1. W pudełku jest 20 kredek — każda innego koloru. Na ile sposobów można wybrać z tego pudełka zestaw
19 kredek?

2. W turnieju tańca towarzyskiego brało udział 11 par. Do udzielenia wywiadu lokalnej telewizji należy spo-
śród zawodników wybrać 3 osoby, w tym jedną parę turniejową. Na ile sposobów można to zrobić?

3. Agnieszka chce kupić smartfon. Wybiera spośród 10 marek. Każda z nich oferuje pięć różnych modeli. Do
każdego telefonu dostępne są cztery rodzaje etui. Ile różnych ofert (marka smartfonu, jego model oraz
etui) może rozpatrzyć Agnieszka?

4. Na papierze w kratkę Kasia rysuje prostokąty, a wewnątrz tych prostokątów zaznacza punkty kratowe.

Ile punktów kratowych znajduje się wewnątrz prostokąta o wymiarach 23 na 20 kratek?

5. Stolarz Jan wykonuje łóżka z drewna lub z płyty MDF. Drewniane łóżka są dostępne w 6 kolorach, a z płyty
—w 21 kolorach. Do wyboru są trzy typymateracy: piankowy, sprężynowy lub lateksowy. Ile różnych łóżek
znajduje się w ofercie tego stolarza?

6. Ania ma 12 par skarpetek i 8 par rajstop oraz 6 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. Jurek i Wojtek grają w następującą grę: każdy z nich dwukrotnie rzuca czworościenną kostką do gry, na
ścianach której znajdują się liczby od 1 do 4, a wygrywa ten, kto wyrzuci więcej razy trójkę. Jurek wyrzucił
kolejno: 2, 4. Jakie jest prawdopodobieństwo, że Wojtek wygra tę grę?

A. 916 B. 716 C. 12 D. 34
8. Mama upiekła 24 ciasteczka i w dwóch ukryła po całym migdale. Pierwszy zjadł ciastko Wojtek, potem

po ciastko sięgały kolejno Asia i Kasia. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że Kasia nie będzie miała
możliwości wylosowania ciasteczka z migdałem?

9. W pierwszym woreczku jest 7 piłek białych i 3 czerwone, a w drugim— 4 białe i 6 czerwonych. Kasia rzuca
monetą. Jeśli wypadnie orzeł, losuje piłkę z pierwszego woreczka, gdy wypadnie reszka— z drugiego. Jakie
jest prawdopodobieństwo, że Kasia wylosuje białą piłkę?

10. 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 mniej
prawdopodobne?� — suma liczby oczek w obu rzutach pierwszą kostką będzie większa od 4.� — suma liczby oczek w obu rzutach drugą kostką będzie większa od 5.
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