
a. I Ile jest możliwości? 

1. W stołówce możesz wybrać jeden z owoców: jabłko, gruszkę albo banana i jedną z kana
pek: z serem, z jajkiem, z tuńczykiem lub z wędliną. W tabeli przedstawiono wszyStkie 
możliwości wyboru zestawu składającego się z jednego owocu i jednej kanapki. 

Kanapka 

z serem (KS) z jajkiem (KJ) z tuńczykiem (KT) z wędliną (KW) 

jabłko (J) 
I:::, 

u 
o 

gruszka (G) ~ o 
banan (B) X X 

Pole tabeli oznaczone trójkątem odpowiada zestawowi: jabłko i kanapka z wędliną, co 
możemy zapisać, korzystając z oznaczeń wprowadzonych w tabelce, następująco: (J, KW). 

a) Jaki zestaw oznacza zapis (G, KS)? ...... .. ..... ...... ...... .. ..... ......... .. ..... .. ... ....... .... ... ... ... ... .. .... . 

b) Zapisz, jakim zestawom odpowiadają pola tabeli oznaczone krzyżykami . .. ........... ..... .. ... . 

c) Ile jest możliwości wybrania zestawu składającego się z owocu i kanapki? ... .... ............ . 

d) Ile jest możliwości wybrania zestawu z kanapką z serem lub jajkiem? 

e) Ile jest możliwości wybrania zestawu bez gruszki? .... .... · .. .. .. .. ... . 

2. Dla poniżej opisanych sytuacji dokończ tabelki i odpowiedz na pytania. 

Na placu znajdują się 4 ciągniki i 6 przy- Pan Jan wybiera jedną spośród 5 koszul 
czep. Na ile sposobów można utworzyć ze- i jeden spośród 3 krawatów. Ilu różnych 
staw złożony z ciągnika i przyczepy? wyborów koszuli i krawatu może dokonać? 

Przyczepy Koszula 
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3. Ada jada na śni adanie jeden z 4 rodzajów płatków z mlekiem lub jogurtem. Na ile 
sposobów może v.rybrać te dwa składni Id ? 

.. ······ ···· ······· ··· ·· · ·· · ···· ······ ··········· 
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4, w pudełku znajdują się 4 kartki, na każdej 
napisana jest inna litera: A, B, C lub D. 

a) Wyciągamy z pudełka jedną kartkę, za
pisujemy wylosowaną literę, wkładamy tę 

kartkę z powrotem do pudełka. Potem lo
sujemy drugą kartkę i zapisujemy wyloso
waną literę obok poprzednio zapisanej. 

Wpisz w puste pola tabeli odpowiednie pary 
liter. Ile różnych literowych par możemy 
w taki sposób uzyskać? 

Pierwsza wylosowana litera 

A B C D 

A M 

B CB 

C BC 

D 

0000 
b) Wyciągamy z pudełka jedną kartkę, za
pisujemy wylosowaną literę, odkładamy tę 
kartkę (nie wraca ona do pudełka). Potem 
losujemy drugą kartkę z literą, którą zapi
sujemy obok pierwszej. 

Wpisz w puste pola tabeli odpowiednie pary 
liter. Dlaczego niektóre pola tabeli zostały 
usunięte? Ile różnych literowych par mo
żemy w taki sposób uzyskać? 
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5. Dla poniżej opisanych sytuacji narysuj tabele i odpowiedz na pytania. 

a) W dwóch biegach ma startować tych sa
mych pięciu równorzędnych zawodników. 
Na ile sposobów można wytypować zwy
cięzców tych biegów? 

: ... . .. ZWY<:ię:z:c;ą pierws~egq qjęgą 

..... . 
··· ··· ···· ····· ····· ········ ·········· ·· ······· ··· •···· ···· ·· 

b) W biegu ma startować pięciu równorzęd
nych zawodników. Na ile sposobów można 
wytypować dwóch, którzy jako pierwsi do
trą do mety? 

··· ················ ··· ······ ············ ··· ·· ···· ······· ··· ······ ······· ·· 



6. a) Na ile sposobów można pokolorować bałwanka przedstawio
nego na rysunku obok, jeśli mamy trzy kolory i każde· z kół 
chcemy pomalować innym kolorem? 

Kolor górnego koła 

Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 

Kolor 1 

Kolor 2 

Kolor 3 

METODA I (ZA POMOCĄ TABELKI) 

Bałwanka można pokolorować na 
sposobów. 

Gdyby dopuszczalne było, żeby oba koła 
pokolorowane były tym samym kolorem, 
to bałwanka można byłoby pokolorować na 
.... ........ ... sposobów. 


