
 

MATEMATYKA KL.8c 

13.05.2020r.(środa) 

14.05.2020r. (czwartek) 

Drodzy Ósmoklasiści! 

Bardzo proszę, aby uczniowie z numerami w dzienniku: 10, 14, 20 i 23 przesłali dzisiaj 

(13.05.2020r.) przez messengera do pani Doroty Niemiec lub na adres sp19matma@gmail.com zdjęcia 

z rozwiązaniami zadań z tematu: Zdarzenia w doświadczeniach losowych.  

Poniżej dzisiejszy i jutrzejszy temat lekcji. Postępujcie zgodnie z poleceniami.  

Wasza ulubiona pani od matmy       

 

I. Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

Lekcja 

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa. 

 
II. Starannie rozwiąż w zeszycie poniższe zadania. Pamiętaj o zapisaniu wszystkie obliczeń i odpowiedzi 

do zadań. 

1. Oblicz, ile jest wszystkich liczb dwucyfrowych, których obie cyfry są mniejsze od 5. 

2. Czy liczb naturalnych od 1 do 624 włącznie podzielnych przez 3 lub 4 jest mniej niż 320? Wybierz 

odpowiedź T (tak) albo N (nie) i jej uzasadnienie A albo B. 

T 
ponieważ 

A. 208 + 156 = 364 

N B. 208 + 156 − 56 = 312 

 

3. Znajomi: Anna, Beata, Norbert i Karol, kupili bilety na miejsca 8, 9, 10 i 11 w IX rzędzie sali kinowej. 

a) Oblicz, na ile sposobów znajomi ci mogą zająć miejsca. 

b) Oblicz, na ile sposobów znajomi ci mogą zająć miejsca tak, aby Anna siedziała obok Karola. 

4. W urnie są 3 kule białe i 1 czarna. Losujemy jedną kulę, odkładamy na bok, a następnie spośród 

pozostałych losujemy drugą. 

a) Sporządź drzewo dla tego doświadczenia. 

b) Wypisz zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniu A „ani razu nie wylosowano białej kuli”. 

c) Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A. 

d) Jak nazwiesz zdarzenie A ? 

5. W koszyku taty było 14 borowików i 18 koźlarzy. Tata zebrał jeszcze trochę rydzów i okazało się, 

że prawdopodobieństwo wybrania z koszyka koźlarza wynosi 
3

7
. Jaki grzyb wylosujemy teraz 

z największym prawdopodobieństwem, a jaki – z najmniejszym? 

 

III. Zrób zdjęcie rozwiązań powyższych zadań i prześlij do poniedziałku 18.05.2020r. przez messengera 

do pani Doroty Niemiec lub na adres sp19matma@gmail.com 
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