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Wprowadzenie do kombinatoryki i
rachunku prawdopodobie«stwa

Skrypt przeznaczony jest na pierwsze zaj¦cia w szkole podstawowej z tema-
tyki Kombinatoryka i rachunek prawdopodobie«stwa. Cz¦±¢ teoretyczna jest
poprzedzona cz¦±ci¡ praktyczn¡, aby zobrazowa¢ zwi¡zek mi¦dzy cz¦sto±ci¡
wyst¡pienia zdarzenia w n próbach statystycznych a prawdopodobie«stwem
zaj±cia tego zdarzenia.

1. Do±wiadczenia dla uczniów. Obliczanie cz¦sto±ci

Aby oszacowa¢ prawdopodobie«stwo jakiego± zdarzenia wykonuje si¦ próby
statystyczne. Przeprowadza si¦ jakie± do±wiadczenie wiele razy i zlicza jak
cz¦sto co± si¦ zdarzyªo. Takim do±wiadczeniem mo»e by¢ przeprowadzenie
ankiety przedwyborczej, a zdarzeniem to, »e ankietowany wybierze kandy-
data X. Im wi¦cej ankietowanych, tym dokªadniejsze powinny by¢ wyniki
ankiety (w porównaniu do wyników wyborów). Cz¦sto±¢ z jak¡ ankietowani
wybierali kandydata X przybli»a prawdopodobie«stwo tego, »e losowo wy-
brana osoba zagªosuje na kandydata X.

Innym przykªadem do±wiadczenia jest rzut monet¡, a zdarzeniem mo»e by¢
wtedy �wypadª orzeª�. Jeszcze inne do±wiadczenie to rzut kostk¡, a zdarze-
niami s¡ na przykªad �wypadªo 6 oczek� albo �wypadªy co najmniej 3 oczka�.

Takie wªa±nie do±wiadczenia przeprowadzimy w ramach zaj¦¢. B¦dziemy
oblicza¢, jak cz¦sto zachodz¡ pewne zdarzenia. B¦dziemy równie» obserwo-
wa¢, jak zmienia si¦ cz¦sto±¢ przy rosn¡cej liczbie do±wiadcze«. Najpierw
jednak musimy ustali¢, czym w ogóle jest cz¦sto±¢.

DEFINICJA. Cz¦sto±¢ c wyst¡pienia zdarzenia losowego de�niuje si¦
nast¦puj¡co:

c =
k

n
,

przy czym:
n oznacza liczb¦ powtórze« do±wiadczenia,
k okre±la ile razy zaobserwowali±my dane zdarzenie.
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Zapami¦taj oznaczenia z de�nicji, bo b¦d¡ u»ywane przy obliczeniach do
do±wiadcze«.

Do przeprowadzenia do±wiadcze« potrzebne s¡: moneta, kostka sze±cienna
oraz talia 24 kart (od dziewi¡tek do asów).

Uczniowie mog¡ przeprowadzi¢ do±wiadczenia w parach lub grupach. Warto
jednak zacz¡¢ wspólnie i na przykªadzie 10 rzutów monet¡ obliczy¢ cz¦sto±¢
wypadania orªa i reszki. Mo»na przy tym jako ciekawostki u»y¢ interne-
towego generatora rzutu monet¡ (np. na stronie www.losowe.pl). Wyniki
z takiego generatora imituj¡ wyniki losowe i nazywane s¡ wynikami pseudo-
losowymi.

Na kolejnych stronach znajduj¡ si¦ gotowe karty pracy, z których uczniowie
mog¡ korzysta¢ przeprowadzaj¡c do±wiadczenia.

 https://www.losowe.pl/
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Do±wiadczenie 1. Rzut monet¡

Wykonaj 50 rzutów monet¡. Wyniki (o, r) spisuj w tabeli. Po 10, 30 i 50
rzutach zlicz ile razy wypadª orzeª, a ile reszka, a tak»e oblicz cz¦sto±¢ wy-
padania orªa i reszki.

rzut wynik rzut wynik rzut wynik rzut wynik rzut wynik
1 11 21 31 41
2 12 22 32 42
3 13 23 33 43
4 14 24 34 44
5 15 25 35 45
6 16 26 36 46
7 17 27 37 47
8 18 28 38 48
9 19 29 39 49
10 20 30 40 50

PO 10 RZUTACH: n = . . .

zdarzenie k c

wypadª orzeª

wypadªa reszka

PO 30 RZUTACH: n = . . .

zdarzenie k c

wypadª orzeª

wypadªa reszka

PO 50 RZUTACH: n = . . .

zdarzenie k c

wypadª orzeª

wypadªa reszka

Obliczone cz¦sto±ci przybli»aj¡ pewn¡ liczb¦. Co to za liczba? Czy wraz
z rosn¡c¡ liczb¡ rzutów przybli»enie to jest dokªadniejsze?
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Do±wiadczenie 2. Rzut kostk¡

Wykonaj 50 rzutów kostk¡ sze±cienn¡. Wyniki (1, 2, 3, 4, 5, 6) spisuj w ta-
beli. Przeanalizuj wyniki pod k¡tem trzech zdarze« losowych:
� wypadªo 6 oczek,
� wypadªa parzysta liczba oczek,
� wypadªy mniej ni» 3 oczka.
Zlicz wyniki odpowiadaj¡ce danemu zdarzeniu i oblicz cz¦sto±¢ z jak¡ zacho-
dzi to zdarzenie w 25 i w 50 rzutach.

rzut wynik rzut wynik rzut wynik rzut wynik rzut wynik
1 11 21 31 41
2 12 22 32 42
3 13 23 33 43
4 14 24 34 44
5 15 25 35 45
6 16 26 36 46
7 17 27 37 47
8 18 28 38 48
9 19 29 39 49
10 20 30 40 50

PO 25 RZUTACH: n = . . .

zdarzenie k c

wypadªo 6 oczek

wypadªa parzysta liczba oczek

wypadªy mniej ni» 3 oczka

PO 50 RZUTACH: n = . . .

zdarzenie k c

wypadªo 6 oczek

wypadªa parzysta liczba oczek

wypadªy mniej ni» 3 oczka

Obliczone cz¦sto±ci s¡ przybli»eniem pewnych liczb. Jakie to liczby? Czy
po 50 rzutach przybli»enie jest dokªadniejsze?
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Do±wiadczenie 3. Losowanie kart

Z talii 24 kart (od dziewi¡tek do asów) wylosuj kart¦, zapisz wynik w tabeli,
odªó» kart¦ z powrotem do talii i przetasuj. Powtórz czynno±¢ 50 razy.
Zapisuj wynik, u»ywaj¡c skrótów i symboli:

9, 10, W, D, K, A oraz ♣, ♠, ♦, ♥.

Interesuj¡ nas nast¦puj¡ce zdarzenia:
� wylosowano króla,
� wylosowano karo (♦),
� wylosowano kart¦ koloru czerwonego (♦ lub ♥).
Zlicz wyniki odpowiadaj¡ce tym zdarzeniom i oblicz cz¦sto±ci wyst¡pienia
tych zdarze« w 50 losowaniach.

los wynik los wynik los wynik los wynik los wynik

1 11 21 31 41

2 12 22 32 42

3 13 23 33 43

4 14 24 34 44

5 15 25 35 45

6 16 26 36 46

7 17 27 37 47

8 18 28 38 48

9 19 29 39 49

10 20 30 40 50

n = . . .

zdarzenie k c

wylosowano króla

wylosowano karo

wylosowano kart¦ koloru czerwonego

Obliczone cz¦sto±ci s¡ przybli»eniem pewnych liczb. Jakie to liczby?
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2. Obliczanie prawdopodobie«stwa

Zajmiemy si¦ teraz do±wiadczeniami losowymi od strony teoretycznej. Za-
kªadamy, »e ka»dy wynik do±wiadczenia jest tak samo prawdopodobny. Dla-
tego b¦dziemy mówi¢ o �symetrycznych monetach�, �symetrycznych kost-
kach�, albo »e co± �wybrano losowo�.

DEFINICJA. Prawdopodobie«stwo p zaj±cia zdarzenia losowego de�-
niujemy nast¦puj¡co:

p =
k

n
,

przy czym:
n oznacza liczb¦ wszystkich mo»liwych wyników do±wiadczenia,
k oznacza liczb¦ wyników odpowiadaj¡cych danemu zdarzeniu

losowemu.

Zapami¦taj oznaczenia z de�nicji, bo pojawi¡ si¦ one w zadaniach.

W zadaniach niektóre polecenia zostaªy ju» wykonane, wzoruj¡c si¦ na nich
wykonaj pozostaªe. Porównaj prawdopodobie«stwa z zada« 1�3 do cz¦sto±ci
obliczonych w do±wiadczeniach 1�3.

Zadanie 1

OPIS DO�WIADCZENIA: Rzucono raz symetryczn¡ monet¡.

POLECENIE: Podaj prawdopodobie«stwa zaj±cia zdarze«:

zdarzenie p

wypadªa reszka

wypadª orzeª

Zadanie 2

OPIS DO�WIADCZENIA: Rzucono raz symetryczn¡ kostk¡ sze±cienn¡.
Mo»liwe wyniki to:

1, 2, 3, 4, 5, 6.
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POLECENIE: Wypisz i zlicz wyniki rzutów, które odpowiadaj¡ zdarzeniom
z tabeli. Oblicz prawdopodobie«stwo zaj±cia tych zdarze«.

zdarzenie wyniki k p

wypadªy trzy oczka 3 1 1
6

wypadªa liczba oczek podzielna przez 3 3, 6 2 1
3

wypadªo sze±¢ oczek

wypadªa parzysta liczba oczek

wypadªa liczba oczek mniejsza ni» 3

Zadanie 3

OPIS DO�WIADCZENIA: Wylosowano kart¦ z talii 24 kart. Mo»liwe wyniki
to:

9♣ 10♣ W♣ D♣ K♣ A♣
9♠ 10♠ W♠ D♠ K♠ A♠
9♦ 10♦ W♦ D♦ K♦ A♦
9♥ 10♥ W♥ D♥ K♥ A♥

POLECENIE: Wypisz i zlicz mo»liwe wyniki losowania, które odpowiadaj¡
zdarzeniom z tabeli (dla ostatnich dwóch zdarze« mo»esz pomin¡¢ wypisy-
wanie wyników). Oblicz prawdopodobie«stwo zaj±cia ka»dego z tych zda-
rze«.

zdarzenie wyniki k p

wylosowano 9♣ 9♣ 1 1
24

wylosowano asa pik lub króla pik A♠, K♠ 2 1
12

wylosowano króla

wylosowano karo (♦)
wylosowano kart¦ w czerwonym

kolorze (♦ lub ♥)
nie wylosowano damy ani króla
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Zadanie 4

OPIS DO�WIADCZENIA: Nauczycielka wybierze losowo osob¦ do odpo-
wiedzi i wiadomo, »e b¦dzie to kto± z rz¦du ªawek, w którym siedzisz.

POLECENIE: Wypisz wszystkie mo»liwo±ci wyboru (czyli wszystkie osoby
z twojego rz¦du ªawek).

........................................................................

.......................................................................

Jakie jest prawdopodobie«stwo, »e nauczycielka wybierze ciebie? Do tego
i do pozostaªych zdarze« z tabeli wypisz pasuj¡ce mo»liwo±ci wyboru i zlicz
je. Oblicz prawdopodobie«stwo zaj±cia tych zdarze«.

zdarzenie wyniki k p

wybrano ciebie

wybrano osob¦ z twojej ªawki

wybrano dziewczyn¦

wybrano chªopaka

Zadanie 5

OPIS DO�WIADCZENIA: W urnie znajduj¡ si¦ kule ponumerowane od
1 do 10. Kule od 1 do 4 s¡ biaªe (B), a pozostaªe s¡ czarne (C). Wylosowano
jedn¡ kul¦.

POLECENIE: Uzupeªnij list¦ wszystkich mo»liwych wyników do±wiadcze-
nia.

1B 2B ... ... ... ... ... ... ... ...

Wypisz i zlicz wyniki losowania odpowiadaj¡ce zdarzeniom z tabeli. Oblicz
prawdopodobie«stwo tego, »e zaszªo dane zdarzenie.
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zdarzenie wyniki k p

wybrano kul¦ biaª¡ 1A 2B 3B 4B 4 4
10

wybrano kul¦ czarn¡ z liczb¡ < 7

wybrano kul¦ z liczb¡ pierwsz¡

wybrano 5C

Zadanie 6

OPIS DO�WIADCZENIA: Rzucono dwa razy symetryczn¡ monet¡.

POLECENIE: Uzupeªnij list¦ wszystkich mo»liwych wyników do±wiadcze-
nia.

oo ... ... ...

Wypisz i zlicz wyniki odpowiadaj¡ce zdarzeniom z tabeli. Oblicz prawdopo-
dobie«stwo tego, »e zaszªo dane zdarzenie.

zdarzenie wyniki k p

wypadªy dwa orªy oo 1 1
4

wypadª orzeª i reszka

wypadª co najmniej jeden orzeª

w pierwszym rzucie wypadª orzeª

Zadanie 7

OPIS DO�WIADCZENIA: Rzucono dwa razy symetryczn¡ kostk¡ czworo-
±cienn¡.

POLECENIE: Uzupeªnij list¦ wszystkich mo»liwych wyników do±wiadcze-
nia.

11 12 13 14

21 ... ... ...

... ... ... ...

... ... ... ...
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Wypisz i zlicz wyniki podpadaj¡ce pod zdarzenia z tabeli. Oblicz prawdo-
podobie«stwo zaj±cia danego zdarzenia. Wska» zdarzenie niemo»liwe i zda-
rzenie pewne.

zdarzenie wyniki k p

wypadªo 1 na pierwszej kostce 11, 12, 13, 14 4 1
4

suma oczek jest równa 1 brak 0 0

wypadªo 1 na jednej kostce

wypadªo to samo na obu kostkach

suma oczek jest równa 4

suma oczek wynosi co najmniej 6

suma oczek wynosi co najmniej 2

Zadanie 8

OPIS DO�WIADCZENIA: Rzucono trzy razy symetryczn¡ monet¡. Wszyst-
kie mo»liwe wyniki trzech rzutów mo»na znale¹¢ na li±cie:

ooo, oro, roo, rro,
oor, orr, ror, rrr.

POLECENIE: Wypisz i zlicz wyniki rzutów podpadaj¡ce pod zdarzenie z ta-
beli. Oblicz prawdopodobie«stwo tego, »e zachodzi dane zdarzenie.

zdarzenie wyniki k p

nie wypadªa reszka ooo 1 1
8

wypadªa dokªadnie jedna reszka oor, oro, roo 3 3
8

wypadªy dokªadnie dwie reszki orr, ror, rro 3 3
8

wypadªy co najmniej dwie reszki

wypadª nie wi¦cej ni» jeden orzeª

wypadªy dwa orªy z rz¦du

w pierwszym rzucie wypadª orzeª

w drugim rzucie nie wypadª orzeª
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Zadanie 9

OPIS DO�WIADCZENIA: Spo±ród pi¦ciu uczniów:

Adam (A), Bartek (B), Celina (C), Dorota (D), Ewa (E),

wybrano losowo dwuosobow¡ reprezentacj¦ na konkurs. Zauwa», »e kolejno±¢
wyboru reprezentantów nie ma znaczenia (np. AB i BA to ta sama para).
W sumie jest 10 mo»liwych par reprezentantów:

AB, AC, AD, AE,
BC, BD, BE,

CD, CE,
DE.

POLECENIE: Wypisz i zlicz mo»liwe pary reprezentantów odpowiadaj¡ce
zdarzeniom z tabeli. Oblicz prawdopodobie«stwo tego, »e zaszªo dane zda-
rzenie.

zdarzenie pary k p

wybrano chªopca AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE 7 7
10

wybrano chªopca AC, AD, . . .

i dziewczynk¦

wybrano Adama

wybrano Adama lub Ew¦

wybrano Adama i Ew¦

wybrano dwie dziewczynki


