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Wst¦p do Rachunku Prawdopodobie«stwa

Zbiór wszystkich mo»liwych wyników do±wiadczenia nazywamy zbiorem zdarze« elementar-

nych i zazwyczaj oznaczamy liter¡ Ω. Zdarzenie Ω jest zdarzeniem pewnym natomiast ∅ to
zdarzenie niemo»liwe.Ograniczaj¡c si¦ do sko«czonego prawdopodobie«stwem zdarzenia A
nazwiemy funkcj¦ podzbiorów Ω:

P(A) = #A#Ω

Taki model pasuje do sytuacji gdzie wyst¦puj¡ np. karty, kule, kostki, monety, losy... Jest to
Klasyczna de�nicja prawodopodobie«stwa

1. Tablica rejestracyjna zawiera trzy litery alfabetu ªaci«skiego i cztery cyfry. Ile jest ró»nych tablic?

2. Jaki jest zbiór zdarze« elementarnych dla rzutu dwoma monetami? Jakie jest prawdopodobie«stwo
wyrzucenia orªa i reszki?

Oto cztery podstawowe schematy kombinatoryczne:

• k-wyrazow¡ wariacj¡ z powtórzeniami zbioru Y nazywamy ka»d¡ funkcj¦ f : {1, 2, ..k} � y.
Liczb¦ k-elementowych wariacji z powtórzeniami zbioru n-elementowego b¦dziemy oznacza¢ sym-
bolem Akn.

• k-wyrazow¡ wariacj¡ bez powtórze« zbioru Y zªo»onego z n elementów, gdzie 0 ¬ k ¬ n, nazywamy
ka»d¡ funkcj¦ ró»nowarto±ciow¡ f : {1, 2, ..k} � y.
Liczb¦ k-elementowych wariacji bez powtórzeniami zbioru n-elementowego b¦dziemy oznacza¢ sym-
bolem V kn .

• Permutacj¡ n-elementowego zbioru Y nazywamy ka»d¡ funkcj¦ f , odwzorowuj¡c¡ zbiór {1, 2, ..., n}
na zbiór Y .
Liczb¦ permutacji zbioru n-elementowego b¦dziemy oznacza¢ symbolem Pn.

• k-elementow¡ kombinacj¡ zbioru Y , zªo»onego z n elementów , gdzie 0 ¬ k ¬ n, nazywamy ka»dy
k-elementowy podzbiór zbiory Y .
Liczb¦ k-elementowych kombinacji zbioru n-elementowego b¦dziemy oznacza¢ symbolem Ckn

3. Zauwa», »e:

(a) P(A ∪B) = P(A) + P(A)− P(A ∩B)
(b) Dla ka»dego A zachodzi: 0 ¬ P(A) ¬ 1
(c) P(A′) = 1− P(A)
(d) A ⊆ B to P(A \B) = P(A)− P(B)
(e) Akn = n

k V kn = n(n− 1)...(n− k + 1) = n!
(n−k)! Pn = n! C

k
n =

n!
k!(n−k)! =

(
n
k

)
4. Ile jest permutacji 22 liter alfabetu?

5. Z liczb 1, 2, ..n wybieramy losowo dwie liczby. Jakie jest prawdopodobie«stwo, »e jedna z nich b¦dzie
ostro mniejsza, a druga ostro wi¦ksza od danej liczby k, 1 < k < n?

6. Rzucamy n kostek. Obliczy¢ prawdopodobie«stwo, »e suma wyrzuconych oczek b¦dzie nie mniejsza
ni» 6n− 1.
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7. Cyfry 0,1,2,...9 ustawiono losowo. Jakie jest prawdopodobie«stwo, »e:

(a) Miedzy 0,1 znajd¡ si¦ dokªadnie cztery cyfry?

(b) 7,8,9 bed¡ staªy obok siebie?

8. Rzucamy n kostek. Obliczy¢ prawdopodobie«stwo, »e suma wyrzuconych oczek b¦dzie nie mniejsza
ni» 6n− 1

9. Na dziesi¦ciu kartkach wypisane s¡ litery A,A,A,E,K,K,M,M, T, T, Y . Olbliczy¢ prawdopodo-
bie«stwo, »e po losowym uporz¡dkowaniu tych kartek utworzy si¦ sªowo MATEMATY KA.

10. Na ka»dej z n ªawek siada w sposób losowy po m osób. Obliczy¢ prawdopodobie«stwo, »e dwie dane
osoby usi¡d¡ obok siebie.

11. Z tali skªadaj¡cej si¦ z 32 kart losujemy 4 karty. Obliczy¢ prawdopodobie«stwo, »e pomi¦dzy b¦dzie
co najmniej jeden as.

12. Wszystkie ±ciany sze±cianu s¡ pokolorowane. Sze±cian poci¦to na 1000 maªych sze±cianików, któ-
re potem dobrze wymieszano. Obliczy¢ prawdopodobie«stwo tego , »e losowo wybrany sze±cianik
b¦dzie miaª dokªadnie dwie pokolorowane ±ciany.

13. Dwadzie±cia osób:10 m¦»czyzn i 10 kobiet podzielono w sposób losowy na dwuosobowe grupy. Ob-
liczy¢ prawdopodobie«stwo, »e ka»da dwójka skªada si¦ z osób róznej pªci/tej samej pªci.

14. Obliczy¢ prawdopodobie«stwo wyrzucenia przynajmniej jednej szóstki przy rzucie dwiema prawi-
dªowymi kostkami, je±li:

(a) kostki s¡ rozró»nialne i zakªadamy, »e ró»ne wyniki s¡ jednakowo prawdopodobne

(b) kostki s¡ nierozró»nialne i zakªadamy, »e ró»ne wyniki s¡ jednakowo prawdopodobne

15. Wind¡ jedzie 7 osób, a pi¦ter w budynku jest 10. Jaka jest szansa, »e wszyscy wsi¡d¡ na ró»nych
pi¦trach?

16. Czy cz¦sto bedzie si¦ zdarza¢, »e w grupie s¡ dwie osoby obchodz¡ce urodziny tego samego dnia?
A dokªadniej: ile osób powinno by¢ w grupie, »eby szanse takiego zdarzenia byªy wi¦ksze ni»12

17. Na ile sposobów mozna rozda¢ n p¡czków k osobom? P¡czki ±miaªo mo»na uzna¢ za nierozró»nialne.
Mo»e si¦ zdarzy¢, kto± nie dostanie p¡czka.

18. Jaka jest szansa, »e daty urodzin 34 osób rozkªadaj¡ si¦ na poszczególne miesi¡ce tak: 6 miesi¦cy
po 3 osoby, 2 miesi¡ce po 4 osoby i 4 miesi¡ce po 2 osoby.

19. W maªym schronisku s¡ 3 pokoje: czterosobowy, trzyosobowy i dwuosobowy. Dziwnym trafem
schronisko jest puste, gdy pojawia si¦ grupa 6 turystów i natychmiast zajmuj¡ miejsca caªkowicie
losowo.Jaka jest szansa, »e jeden pokój pozostanie wolny?

20. Na ile sposobów mo»na rozmie±ci¢ cztery identyczne pomara«cze i sze±¢ ró»nych jabªek w pieciu
ró»nych skrzyniach.

21. Zebraªo si¦ n szachistów, maj¡cych do dyspozycji k szachownic(n  2k). Na ile ró»nych sposobów
mo»na utworzy¢ k par szachistów do rozegrania pierwszej partii?

22. Rzucamy symetryczn¡ monet¡ 1999 razy. Jaka jest szansa otrzymania parzystej liczby orªów?

23. Ile zakªadów lotto (typu 6 z 49) nale»y obstawi¢, aby zagwarantowa¢ tra�enie szóstki? Ile w±ród
nich b¦dzie zakªadów, w których »adna liczba nie b¦dzie tra�ona?

24. Na ile sposobów mozna k nierozró»nialnych przedmiotów uªo»y¢ w n rozró»nialnych przegrodach,
by »adna przegroda nie byªa pusta?

25. Dziewi¦ciu kierowców mo»e sze±cioma samochodami pojecha¢ do pewnej miejscowo±ci. Ile jest ró»-
nych mo»liwo±ci rozmieszczenia kierowców w samochodach.
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