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Matematyk naprawdę dobrze zna jakieś pojęcie, 
gdy zapomni jego definicję, 

a mimo to umie je stosować. 
R. Sikorski 

 

Drogi Uczniu! 

Dzisiejszy materiał przeznaczony jest na dwie jednostki lekcyjne, czyli 16-17.04.2020. Jest to 

kontynuacja poprzedniego tematu, ponieważ metody ustalania liczby możliwości przydają się przy 

obliczaniu prawdopodobieństwa. 

 

Temat: Obliczanie prawdopodobieństw. Zadania uzupełniające.  

 

NOTATKA: NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ZAPISZ W ZESZYCIE PRZEDMIOTOWYM 

Część I. WSTĘP 
Nim przejdziesz do realizacji tematu lekcji i obejrzysz materiał multimedialny uważnie przeczytaj temat 

w podręczniku (str.265) – jest to kilka zdań wprowadzenia popartych dwoma przykładami. Postaraj się 

samodzielnie rozwiązać Ćwiczenie/265 (rozwiązanie zapisz w zeszycie przedmiotowym). Pozwoli Ci to 

mieć wyobrażenie o omawianym zagadnieniu. 

Co to jest i jak obliczyć prawdopodobieństwo pewnego zdarzenia oraz jakie zdarzenia są sprzyjające 

dowiesz się z wideolekcji – link poniżej. 

Prawdopodobieństwo – wprowadzenie  

https://www.youtube.com/watch?v=of3TU3xXOoo 

 

Część II. REALIZACJA TEMATU LEKCJI 

Zgodnie z zapowiedzią na poprzedniej lekcji, jeszcze raz wracamy do materiału z poniższego linku. 

Analizowałeś(aś) Przykład 5. dotyczący liczby możliwości zakupu bluzek przez dwie koleżanki oraz 

możliwość usadzenia dwóch, trzech lub czterech osób przy jednym stoliku. Dzisiaj oglądaj ten materiał 

skupiając się na zagadnieniu, jakim jest prawdopodobieństwo. Postaraj się samodzielnie rozwiązać 

ćwiczenia i sprawdzić wyniki. Zapraszam. 

1.Prawdopodobieństwo zdarzenia losowego 

https://epodreczniki.pl/a/prawdopodobienstwo-zdarzenia-losowego/DFXr9TGYy 

 

Klasyczna definicja prawdopodobieństwa 

Jeśli  jest skończonym i niepustym zbiorem zdarzeń elementarnych to prawdopodobieństwo zdarzenia 

losowego  jest równe 

. 

Powyższy zapis/wzór należy rozumieć: aby poznać prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia 

(A) należy policzyć wszystkie możliwe wyniki „sprzyjające” temu zdarzeniu (|A|), a następnie podzielić 

otrzymaną liczbę przez ilość wszystkich zdarzeń elementarnych doświadczenia (||). 

 

Własności prawdopodobieństwa 

• Prawdopodobieństwo dowolnego zdarzenia losowego A jest zawsze liczbą z przedziału ⟨0;1⟩. 
0 ≤ P(A) ≤ 1 

• Prawdopodobieństwo zdarzenia pewnego jest równe 1. 

P(Ω) = 1 

• Prawdopodobieństwo zdarzenia niemożliwego jest równe 0. 

P(∅) = 0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=of3TU3xXOoo
https://epodreczniki.pl/a/prawdopodobienstwo-zdarzenia-losowego/DFXr9TGYy
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2.Rzut kostką  

Z tej wideolekcji dowiesz się: 

✓ jakie są możliwe wyniki w rzucie kostką do gry, 

✓ jak obliczyć prawdopodobieństwo w rzucie sześcienną kostką do gry. 

https://www.youtube.com/watch?v=QfOIjh9rebo 

 

3.Rzut dwiema kostkami 

Z tej wideolekcji dowiesz się:  

✓ ile jest możliwych wyników w rzucie dwiema kostkami,  

✓ ile jest możliwych wyników w dwukrotnym rzucie kostką. 

https://www.youtube.com/watch?v=SQ-oxZhkp10 

 

Zadanie 4/267. Karolina ma trzy sześcienne kostki do gry: białą, żółtą i zieloną. Losowo wybiera jedną 

z nich i rzuca. Oblicz, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że: 

c) wybrana kostka nie będzie biała i liczba oczek na niej nie będzie liczbą pierwszą. 

Rozwiązanie: 

1.wybrana kostka do gry nie będzie biała, czyli będzie żółta lub zielona – dwie możliwości z trzech 

P(A) = 
2

3
 

2.liczba oczek nie będzie liczbą pierwszą (liczby pierwsze mają dokładnie dwa dzielniki 1 i samą siebie), 

więc ze zbioru liczb {1, 2, 3, 4, 5,6} (|| = 6) liczbami pierwszymi nie są A = {1, 4, 6} (|A| = 3) – trzy 

liczby z sześciu 

P(A) = 
3

6
=

1

2
 

3.obliczam prawdopodobieństwo zdarzenia spełniającego postawiony warunek (wybrana kostka nie 

będzie biała i liczba oczek na niej nie będzie liczbą pierwszą) – łączę iloczynem dwa pierwsze punkty 

P(A) = 
2

3
∙
1

2
=

1

3
 

Odp.: Prawdopodobieństwo zdarzenia, że wybrana kostka nie będzie biała i liczba oczek na niej nie 

będzie liczbą pierwszą wynosi 
1

3
. 

 

Rozwiąż zadania: 2/266; 4a,b/267; 5/267 (podręcznik). Rozwiązania wpisz do zeszytu przedmiotowego. 

 

4.Ile jest kulek w pojemniku? 

Z tej wideolekcji dowiesz się: 

✓ jak obliczyć prawdopodobieństwo danego zdarzenia, 

✓ jaka jest szansa wyciągnięcia kulki o danym kolorze. 

https://www.youtube.com/watch?v=XC-IyXd5b1g 

 

Część III. PODSUMOWANIE 
Rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń: 1/111 oraz 4/112. 

 

5.Rzut monetą 

Z tej wideolekcji dowiesz się: 

✓ jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia orła w rzucie symetryczną monetą, 

✓ jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia reszki w rzucie symetryczną monetą. 

https://www.youtube.com/watch?v=NQPRGiZ8z80 

 

Część IV. PRACA DOMOWA 

1. 1/266; 7/267 (podręcznik) 

2. *10/268 – zadanie dla chętnych (podręcznik) 

3. Rozwiązania – tylko zadań domowych – proszę odsyłać na adres e-mail: becherk69@gmail.com . 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QfOIjh9rebo
https://www.youtube.com/watch?v=SQ-oxZhkp10
https://www.youtube.com/watch?v=XC-IyXd5b1g
https://www.youtube.com/watch?v=NQPRGiZ8z80
mailto:becherk69@gmail.com
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Wykorzystane zasoby:  

✓ https://epodreczniki.pl/  

✓ https://eszkola.pl/matematyka/  

✓ https://www.matemaks.pl/  

✓ https://www.youtube.com/  

✓ Podręcznik Matematyka z plusem 8, GWO 

✓ Zeszyt ćwiczeń Matematyka z plusem 8, GWO 

 

 

Życzę siły i wytrwałości w dążeniu do celu. 

Powodzenia! 

 

https://epodreczniki.pl/
https://eszkola.pl/matematyka/
https://www.matemaks.pl/
https://www.youtube.com/

