
Metodyka nauczania Rachunku Prawdopodobieństwa
- zadania na pierwsz ↪a kartkówk ↪e.

1. W pude lku znajduje si ↪e 12 bia lych i 8 czarnych kul, przy czym kule w obr ↪ebie
ustalonego koloru s ↪a nierozróżnialne. Wybieramy siedem kul tak, by co najmniej
trzy z nich by ly bia le oraz co najmniej trzy z nich by ly czarne; nast ↪epnie, wybrane
kule ustawiamy w ci ↪ag. Na ile sposobów można to uczynić?

2. Wyznaczyć liczb ↪e s lów jakie można u lożyć z liter A, A, B, C, D, E, E, E,
jeśli wszystkie litery A maj ↪a stać przed B (niekoniecznie bezpośrednio) oraz C ma
stać przed D (bezpośrednio).

3. Dysponujemy trzema kopiami podr ↪ecznika do analizy, czterema kopiami
podr ↪ecznika do algebry oraz dwiema kopiami podr ↪ecznika do rachunku prawdopo-
dobieństwa (przyjmujemy, że kopie w obr ↪ebie każdego przedmiotu s ↪a nieodróżnialne).
Na ile sposobów możemy od lożyć te ksi ↪ażki na dwie odróżnialne pó lki, jeśli kolejność
ksi ↪ażek na pó lce nie ma znaczenia?

4. Na ile sposobów można ustawić liczby ze zbioru {1, 2, . . . , 2n} w ci ↪ag tak, by
suma każdych dwóch kolejnych liczb by la nieparzysta?

5. Na aukcji obrazów sprzedano trzy dzie la van Gogha, cztery obrazy Picassa
oraz dwa obrazy Salvadora Dali. Obrazy te zosta ly kupione przez czterech kolekcjo-
nerów: A, B, C, D. Reporter notuje ile obrazów danego twórcy zosta lo kupionych
przez danego kolekcjonera. Przyk ladowo, notatka może być nast ↪epuj ↪aca:∣∣∣∣∣∣∣∣

kolekcjoner A B C D
van Gogh 0 2 0 1
Picasso 1 0 2 1

Dali 1 1 0 0

∣∣∣∣∣∣∣∣
Ile jest możliwych notatek?

6. Wyznaczyć “zwarty” wzór na sum ↪e
n∑

k=1

(
n

k

)
k2.

7. Należy wybrać podzbiór zbioru {1, 2, . . . , 200} w taki sposób, aby zawiera l tyle
samo elementów parzystych co nieparzystych. Na ile sposobów można to uczynić?

8. Wyznaczyć liczb ↪e ci ↪agów (a1, a2, . . . , an), o wyrazach ze zbioru {0, 1, 2},
spe lniaj ↪acych warunek |ak − ak−1| ≤ 1 dla k = 2, 3, . . ., n.

9. Wyznaczyć liczb ↪e wszystkich takich permutacji zbioru {1, 2, . . . , n}, które nie
zawieraj ↪a trzyelementowego podci ↪agu rosn ↪acego (formalnie: tych permutacji σ, dla
których σ(i) < σ(j) < σ(k) dla pewnych i < j < k).


