
Škola:  Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 
Šablona:  III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 
Název projektu:  Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT 
Číslo projektu:  CZ.1.07/1.5.00/34.0940 
Autor:  Lenka Šálková 
Tematická oblast:   Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika 
Název DUMu:  Pravděpodobnost jevů 
Kód:  VY_32_INOVACE_MA.2.12 
Datum: 18. 11. 2012 
Cílová skupina:  Žáci středních škol 
Klíčová slova: pravděpodobnost, počet všech výsledků 
Anotace:  Zavedení základní terminologie teorie pravděpodobnosti, řešení 

typových příkladů.  



Pravděpodobnost jevů 



Pravděpodobnost 

Pravděpodobnost P(A) jevu A v náhodném pokusu s 
konečnou množinou všech výsledků, které jsou stejně 
možné, je rovna : 

Pravděpodobnosti 
P(Ø) nemožného jevu je rovna nule    P(Ø) = 0 
P(Ω)  jistého jevu je rovna jedné   P(Ω) =1 
P(A) libovolného jevu A  
Pravděpodobnost P(A´) jevu opačného  1- P(A  

Počet všech výsledků příznivých jevu A 

Počet všech výsledků 



Pravděpodobnost 

Kroužek tvůrčího psaní navštěvuje osm děvčat a 10 
hochů, ze kterých náhodně vybereme skupinu tří osob. 
Jaká je pravděpodobnost, že ve skupině budou dva hoši 
a  jedna dívka? 



Pravděpodobnost 

Budeme zkoumat hod mincí. Každá mince má dvě 
strany: stranu s hodnotou (líc, pana) a stranu se 
státním znakem (rub, orel) 
Jaká je pravděpodobnost, že při hodu mincí padne 
orel? 



Pravděpodobnost - příklady 1 

Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma různě 
barevnými kostkami padne součet větší než jedenáct? 
 
 
Firma za den vyrobí 252 modelových autíček, z nichž je 5 
vadných. Jaká je pravděpodobnost, že vybrané autíčko, 
které bylo vyrobeno v pondělí , je vadné? 
 



Pravděpodobnost – příklady 2 

1) Jaká je pravděpodobnost, že při hodu třemi mincemi -
dolarem, eurem a korunou padne alespoň na jedné z 
těchto mincí panna? 

 
2) Jaká je pravděpodobnost, že při hodu šesti různými 
hracími kostkami padnou samá sudá čísla? 
 
3) V šesté třídě na druhém stupni základní školy je 28 žáků, 
z nichž budou dva zkoušeni. 
Připraveno na zkoušení je 16 žáků. Jaká je 
pravděpodobnost, že budou oba zkoušení připraveni? 



Pravděpodobnost – příklady 3 

1) Házíme šesti různými hracími kostkami. Jaká je 
pravděpodobnost, že při hodu těmito 
kostkami padne postupka (tj. 1, 2, 3, 4, 5, 6)? 
 
2) V krabici jsou 4 červené a 6 bílých kostek. Vytáhneme 
jednu a dáme ji bokem. Jaká je pravděpodobnost, že druhá 
vytažená kostka je bílá? 
 
3) Na tácku se nachází je 7 červených jablek a 5 žlutých 
jablek. Dítě si náhodně vybere 4 kusy ovoce. Jaká je 
pravděpodobnost, že mezi nimi budou právě 2 žlutá jablka? 
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Kombinatorika 
http://carolina.mff.cuni.cz/~jana/kombinatorika/ 
http://www.realisticky.cz/ 
http://www.mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/stat/st_3_PVC.pdf 
 
 
Pravděpodobnost 
http://www.realisticky.cz/ 
http://vrbova.webnode.cz/treti-rocnik2/pravdepodobnost/ 
 
Statistika 
http://www.realisticky.cz/ 
http://www.gymkl.cz/web/cs-s1006--1_10-statistika 
http://matikabrdickova.sweb.cz/soubory_PDF/7/8_Zaklady_statistiky.pdf 
http://vrbova.webnode.cz/treti-rocnik2/statistika/ 
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