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Věty o pravděpodobnostech - příklady 
 
Věty o pravděpodobnostech  
 
Příklady k procvičení 1 
 
1) Házíme dvěma žlutou a červenou kostkou. Najděte       , jestliže 
a) A znamená, že na žluté kostce padlo sudé číslo, Jev B znamená, že na červené kostce padlo 
liché číslo. [1] 
b) A značí, že na žluté kostce padlo číslo větší než čtyři, a jev B značí, že na kostkách 

padl součet čtyři.  
 

  
 

c) A znamená, že na žluté kostce padlo číslo menší než dva, a B znamená, že na červené 
kostce padlo liché číslo větší než dva.  [0,5] 
 
2) Při hodu kostkou můžou nastat následující jevy: 
jev A -  padlo liché číslo 
jev B - Padlo sudé číslo větší nebo rovno čtyřem 
jev C - Padlo sudé číslo menší než tři  
Vypočítejte: 

a)         
 

 
 

b)         
 

 
 

c)        
 

 
 

 
3) Jaká je pravděpodobnost, že při hodu třemi různými kostkami padnou samá prvočísla 
nebo samé šestky?  [0,301] 

 

 

Věty o pravděpodobnostech, nezávislé jevy  
 
 Příklady k procvičení 2 
 
1) Závodu horských kol se účastní žáci dvou místních sportovních škol. První škola vyslala do 
závodu 12 dětí a druhá škola 8 dětí. Jaká je pravděpodobnost, že na stupních vítězů uvidíme 
alespoň dvě děti z první základní školy?  
Jak se změní pravděpodobnost, že na stupních vítězů uvidíme alespoň dvě děti z první 
základní školy, jestliže počet dětí vyslaných první školou je 8 a druhou 12? Výsledky vyjádřete 
v procentech.  [65,6%, zmenší se o 31,2% ]  
 
2) Jana zjistila, že při stěhování dala přečtené a nepřečtené knihy do stejné krabice. Ví, že 
nepřečtených měla 66 a přečtených 23. Jaká je pravděpodobnost, že při náhodném výběru 
čtyř knih vytáhne alespoň dvě přečtené?  [0,1348]  
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3) Pro fotbalový oddíl dodala firma 20 triček velikosti M a 16 triček velikosti L. trenér 
mužstva dorostenců vybere náhodně 5 triček pro své svěřence. Jaká je pravděpodobnost, že 
vybral alespoň dvě trička velikosti L? [0,754]  
 
4) Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma kostkami padnou  
a) samá prvočísla nebo samá čísla menší než pět.  
b) samá čísla dělitelná třemi (beze zbytku) nebo samá čísla větší než tři.  
 [a) 0,639, b) ] 31  
5) Jaká je pravděpodobnost, že při hodu třemi různými kostkami padne  
a) součet nejvýše tři nebo samá stejná čísla.  
b) samá sudá čísla nebo samá stejná čísla.  
c) součet právě jedenáct nebo samá lichá čísla větší než dva.  

 [a)
 

   
 , b) 0,139, c) 0,079]  

6) Házíme dvěma různě barevnými kostkami (bílou a černou). Rozhodněte, zda jevy 
v následujících případech jsou nebo nejsou nezávislé.  
a)  Jev A značí, že na kostkách padl součet šest.  
 Jev B značí, že na kostkách padla jen lichá čísla.  
b)  Jev A značí, že na kostkách padl součet sedm.  
 Jev B značí, že na černé kostce padlo číslo větší než tři.  
c)  Jev A značí, že na kostkách padl součet pět.  
 Jev B značí, že na kostkách padla jen lichá čísla.  
      
  [a) ne, b) + c) ano]  
 
7) Na brněnském gymnáziu propadlo v průměru 6% žáků z angličtiny a 4% žáků 
z francouzštiny. Z obou jazyků najednou propadá 3% žáků. Jsou jevy „žák propadne 
z angličtiny“ a „žák propadne z francouzštiny“ nezávislé?  [nejsou]  
 
8) Pravděpodobnost, že se Jitka zúčastní kurzu šití je 25%, zatímco Eliška se kurzu zúčastní 
s pravděpodobností 42%. Pravděpodobnost, že se na kurz přihlásí obě je 10,5%. Jsou jevy 
„Adriana se zúčastní kurzu“ a „Eliška se zúčastní kurzu“ nezávislé?  
 [jsou] 
  
9) Házíme třemi různými kostkami (označme je x, y, z). Jsou následující jevy nezávislé? 
A: součet hodnot, které padly na kostkách x a y, je šest. 
B: na kostce z padla hodnota trojka 
C: na kostce x padla čtyřka  [nejsou] 
10) Určete pravděpodobnost, že ve dvou hodech kostkou padne v prvním hodu prvočíslo 

a ve druhém liché číslo.  [ 
 

  
 ]  

 
11) Kateřina přijde do školy včas s pravděpodobností 70%, Romana do ní přijde včas 
s pravděpodobností 85%. Jaká je pravděpodobnost, že 
a) přijdou obě včas. 
b) obě přijdou pozdě. 
c) Romana přijde včas a Kateřina pozdě.  [a) 0,595, b) 0,045, c) 0,255] 
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12) V sáčku je 7 bílých kuliček a 10 modrých. Martin si ze sáčku vybere jednu kuličku, podívá 
se na ni a vrátí kuličku zpět. Lukáš přijde jako druhý, vytáhne kuličku, podívá se na ni a vrátí ji 
zpět. Jaká je pravděpodobnost, že 
a) si oba vytáhli bílou kuličku. 
b) si oba vytáhli modrou kuličku. 
c) Martin si vytáhl bílou kuličku a Lukáš si vytáhl kuličku modrou.  
 [a) 0,17, b) 0,346, c) 0,242] 
 

Věty o pravděpodobnostech, nezávislé jevy  
 
 Příklady k procvičení 3 
 
1) Markéta a Eliška píšou bakalářskou práci. Markéta ji dokončí včas s pravděpodobností 
25%, Eliška ji dokončí včas s pravděpodobností 65%. Jaká je pravděpodobnost, že alespoň 
jedna z nich dokončí bakalářskou práci včas? Výsledek vyjádřete v procentech. 
  [73,75%]  
 
2) V košíku je 5 žlutých jablek a 6 červených jablek. Namátkou vybereme 3 jablka. Jaká je 

pravděpodobnost, že alespoň dvě vybraná budou žlutá?  [ 
 

 
 ]  

 
3) Pavel a Honza střílí vzduchovkou na terč. Pavel zasáhne s pravděpodobností 60% a Honza 
zasáhne s pravděpodobností 45%. Jaká je pravděpodobnost, že alespoň jeden z nich zasáhne 
terč?  [0,78]  
 
4) Na výlet lodí jede 20 dětí, z nichž je 12 děvčat a 8 chlapců. Namátkou z nich vybereme 
trojici. Jaká je pravděpodobnost, že v ní budou alespoň dva chlapci? 
  [0,396]  
 
5) Dalibor netrefí při kopu branku s pravděpodobností 75%. Jaká je pravděpodobnost, že ze 
tří kopů budou právě dva mimo branku?  [0,42]  
 
6) V maturitní písemce z dějepisu je 80 otázek. Každá otázka má 4 možné odpovědi, ze 
kterých je právě jedna správná. V okamžiku, kdy je ohlášeno posledních deset minut na 
vypracování testu, Tomášovi zbývá zodpovědět ještě 20 otázek. Rozhodne se proto, volit 
odpovědi náhodně. Jaká je pravděpodobnost, že zodpoví správně právě 6 otázek?  
Vyřešte příklad, jestliže každá otázka má pět správných odpovědí.  [0,168, 0,109]  
 
7) Jaká je pravděpodobnost, že z dvanácti prvních servisů jich deset bude ve správné části 
tenisového kurtu, jestliže  
a) úspěšnost tenistova prvního servisu je 65%.  [0,109]  
b) úspěšnost tenistova prvního servisu je 72%.  [0,191]  
 
8) Úmrtnost na choleru je 50%. Jaká je pravděpodobnost, že ze 25 nakažených jich 17 nemoc 
přežije?  [0,032]  
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9) Pravděpodobnost, že obchodní zástupce prodá pojištění je 36%. Jaká je pravděpodobnost, 
že prodá pojištění alespoň čtyřem klientům, když jich za jeden den navštíví devět?  
 [0,226]  
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