
Egzamin z Metodyki Nauczania Rachunku Prawdopodobie«stwa

Grupa dla osób z nazwiskami rozpoczynaj¡cymi si¦ literami T-Z

1. Rzucono dziesi¦¢ razy dwunasto±cienn¡ kostk¡ do gry, na której ±cian-
kach napisano liczby 1, 2, . . ., 12. Obliczy¢ prawdopodobie«stwo tego, »e
uzyskano co najmniej jedn¡ jedynk¦, co najmniej jedn¡ dwójk¦ i co najmniej
jedn¡ trójk¦.

2. Dane s¡ trzy urny: w pierwszej urnie znajduj¡ si¦ dwie biaªe i dwie
czarne kule, w drugiej urnie - trzy biaªe i dwie czarne kule, w trzeciej urnie -
trzy biaªe kule (i »adnej czarnej). Wylosowano urn¦, a nast¦pnie wyci¡gni¦to
z niej kul¦, która okazaªa si¦ mie¢ biaªy kolor. Kul¦ t¦ odªo»ono na bok.
Jakie jest prawdopodobie«stwo tego, »e je±li wyci¡gniemy jeszcze jedn¡ kul¦
z wylosowanej urny, to tak»e b¦dzie miaªa biaªy kolor?

3. W pudeªku znajduje si¦ k ≥ 2 losów, z których dwa s¡ wygrywaj¡ce,
a pozostaªe s¡ przegrywaj¡ce. Ci¡gniemy kolejno po jednym losie bez zwra-
cania a» do momentu wyci¡gni¦cia wygrywaj¡cego losu. Niech X oznacza
liczb¦ losowa«. Wyznaczy¢ rozkªad i warto±¢ oczekiwan¡ zmiennej X.

4. Wzdªu» alei w parku biegn¡cej dookoªa jeziorka (i b¦d¡cej krzyw¡
zamkni¦t¡), ustawiono n ªawek (n ≥ 6), a nad ka»d¡ z nich postawiono
latarni¦. Ka»da z latar«, niezale»nie od pozostaªych, mo»e by¢ zapalona lub
zgaszona (pierwsza mo»liwo±¢ ma szans¦ 3

4
, a druga 1

4
). Zapalona latarnia

o±wietla ªawk¦ nad któr¡ si¦ znajduje oraz dwie s¡siaduj¡ce z ni¡ ªawki.
Obliczy¢ wariancj¦ liczby nieo±wietlonych ªawek.

5. Po wierzchoªkach sze±ciok¡ta foremnego ABCDEF poruszaj¡ si¦ kot
i mysz. W ka»dej jednostce czasu, jedno ze zwierz¡t pozostaje w miejscu,
a drugie przesuwa si¦ o jeden wierzchoªek zgodnie ze wskazówkami zegara
lub o jeden wierzchoªek przeciwnie do wskazówek zegara, z prawdopodo-
bie«stwami 2/3 i 1/3, odpowiednio. Prawdopodobie«stwo tego, »e w danej
jednostce czasu poruszaª si¦ b¦dzie kot, wynosi 1/2. Ruchy zwierz¡t w ró»-
nych jednostkach czasu s¡ niezale»ne. Zakªadaj¡c, »e w chwili pocz¡tkowej
kot znajduje si¦ w wierzchoªku A, a mysz w wierzchoªku E, wyznaczy¢
warto±¢ oczekiwan¡ liczby jednostek czasu, po których kot zªapie mysz.


