
Praca zaliczeniowa z matematyki dla Liceum dla dorosłych sem. V 

 

 

        Zadanie 1. 
Ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych, w których każda cyfra jest mniejsza niż 6? 

  

       Zadanie 2. 
Klient salonu samochodowego wybiera jeden z sześciu kolorów lakieru oraz jeden z trzech rodzajów 

tapicerki. Samochód może być wyposażony w klimatyzację albo nie. Można ponadto zdecydować się na 

zamek centralny. Ilu różnych wyborów można dokonać? 

 

       Zadanie 3. 
W zespole ludowym tańczy osiem dziewczynek i ośmiu chłopców. Na ile sposobów można podzielić ich 

na osiem par tanecznych, jeśli każda dziewczynka tańczy z chłopcem? 

 

       Zadanie 4. 
Ile jest liczb naturalnych siedmiocyfrowych o niepowtarzających się cyfrach, wśród których nie występuje 

zero? 

 

       Zadanie 5. 
W poczekalni przychodni stoi dziesięć krzeseł. Na ile sposobów pięciu pacjentów może zająć miejsca w tej 

poczekalni? 

 

       Zadanie 6. 
Ile jest liczb naturalnych sześciocyfrowych, w których cyfra setek jest parzysta, a pozostałe cyfry są 

nieparzyste? 

 

       Zadanie 7. 
Numer rejestracyjny samochodu składa się z siedmiu znaków. Pierwsze trzy to litery, kolejne trzy — cyfry, 

a ostatnim jest cyfra lub litera. Ile różnych numerów rejestracyjnych można utworzyć, jeśli dopuszczalnych 

jest 26 liter alfabetu i wszystkie cyfry? 

 

       Zadanie 8. 

Rzucamy trzy razy monetą i rozpatrujemy zdarzenia: 

A - co najwyżej raz wypadła reszka, 

B - co najwyżej raz wypadł orzeł,  

C - reszka wypadła dokładnie dwa razy, 

D - wypadło więcej reszek niż orłów. 

Wskaż pary zdarzeń wykluczających się i pary zdarzeń przeciwnych. 

  

 

 



        Zadanie 9. 
Rzucamy osiem razy symetryczną monetą. Oblicz prawdopodobieństwo wyrzucenia co najmniej dwóch 

orłów. 

 

        Zadanie 10. 
Średnia arytmetyczna liczb: 2, 5, 4, 3, 9, 7, p, 6p, p +4 jest równa 10. Oblicz p. 

 

        Zadanie 11. 

W klasach III A i III B nauczyciele informatyki 6 przeprowadzili test, aby wyłonić reprezentację szkoły na 

wojewódzki konkurs informatyczny. Ustalono, że  w konkursie wezmą udział uczniowie, którzy uzyskają 

co najmniej 12 punktów. Korzystając z diagramu, na którym przedstawiono wyniki testu, ustal: 
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a) średni wynik testu w każdej z klas, 

b) ile procent uczniów klasy III A uzyskało wynik wyższy niż średni wynik w swojej klasie, 

c) ile procent uczniów klasy III B uzyskało wynik niższy niż średni wynik w swojej klasie, 

d) średni wynik uczniów, którzy będą reprezentowali szkołę podczas konkursu. 

        

        Zadanie 12. 
Zestaw danych: 1, 2, a, a, b, 8, 8, 9 jest uporządkowany niemalejąco, a jego mediana M = 4,5 i średnia 

arytmetyczna i = 5. Oblicz a i b. 

 

Zadanie 13. 
Wykaż, że liczba 6100−2⋅699+10⋅698 jest podzielna przez 17. 

 

Zadanie 14. 
Udowodnij, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x i y prawdziwa jest nierówność: 

 

  x2+xy+y2≥2x+2y−4 
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