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Věty o pravděpodobnostech 



Věty o pravděpodobnostech 

Pravděpodobnost, že nastane jeden ze dvou 
navzájem se vylučujících jevů A, B (tj. A     B=Ø), 
je rovna součtu jejich pravděpodobností:  
 
 
 
 
 
 Jsou-li        navzájem se vylučující 
jevy tj.    potom      



Házíme modrou a červenou kostkou. Najděte 
P(A    B) , jestliže jev A značí, že na kostkách 
padl součet čtyři a jev B značí, že na modré 
kostce padla pětka? 

Věty o pravděpodobnostech 

[1] 



Věty o pravděpodobnostech 

Na skautském výletě je 15 dětí. Z toho je 8 
dívek a 7 chlapců. Vybereme z nich 
trojčlenné družstvo. Jaká je 
pravděpodobnost, že v hlídce budou alespoň 
dva chlapci? 



Věty o pravděpodobnostech 

V obchodě mají na skladě 24 fotoaparátů 
stejného druhu a značky, z nichž je pět 
vadných. Za jeden den byly prodány tři 
fotoaparáty z této řady. Jaká je 
pravděpodobnost, že byl prodán alespoň 
jeden vadný? 

[2] 



Věty o pravděpodobnostech 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pravděpodobnost sjednocení dvou navzájem 
se nevylučujících jevů A, B určíme pomocí 
vzorce 
 

Házíme třemi kostkami, jaká je 
pravděpodobnost, že padnou samá lichá 
čísla nebo samá čísla menší než 4? 



Věty o pravděpodobnostech 

Z 28 žáků třídy 4.A se losuje 7, kteří budou 
maturovat v pondělí. Urči pravděpodobnost, 
že mezi vylosovanými bude Kristýna nebo 
Monika. 
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