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1 Prawdopodobie«stwo, czyli dlaczego nie warto

gra¢ w totka

Prawdopodobie«stwo jest prób¡ matematycznego opisania szans na osi¡gni¦cie
sukcesu. Je±li sukces jest niemal»e pewny, mówimy »e prawdopodobie«stwo tego
zdarzenia jest du»e, je±li za± jeste±my pewni, »e osi¡gniemy pora»k¦, oznacza to,
»e prawdopodobie«stwo jest malutkie.

Rozwa»my nast¦puj¡cy przykªad. Rzucamy kostk¡ do gry. Na kostce jest
sze±¢ ±cian i zakªadamy, »e szanse na to, »e wyrzucimy 1 s¡ takie same jak szanse
na to, »e wyrzucimy 2, 3 i tak dalej, a» do 6. Matematyk powie zatem, »e zbiorem
wszystkich mo»liwo±ci jest zbiór X = {|1, 2, 3, 4, 5, 6} i prawdopodobie«stwo

otrzymania zbioru A ⊂ X jest równe p = |A|
|X| . Czyli szansa na to, »e wyrzucimy

4 wynosi p = |{4}|
|{1,2,3,4,5,6}| =

1
6 .

Zaªó»my teraz, »e rzucamy dwoma kostkami, lecz nie jednocze±nie, tylko
jedna po drugiej (potra�my wi¦c odró»ni¢ kostk¦ pierwsz¡ od drugiej). Jakie jest
prawdopodobie«stwo, »e suma otrzymanych oczek wyniesie 4? Zbiór wszystkich
mo»liwo±ci, to zbiór wszystkich par:

X = {(1, 1), . . . , (1, 6), (2, 1), . . . , (2, 6), . . . , (6, 1)},

który ma 36 elementów. Zbiór zdarze«, które przynosz¡ sukces, to {(1, 3),(2, 2),
(3, 1)}, zatem jest to zbiór 3-elementowy. Zatem szanse na to, »e suma oczek
wyniesie 4 s¡ równe 3

36 = 1
12 .

Rozwa»my wreszcie trzeci przykªad. Znów rzucamy dwoma kostkami, ale
kostki s¡ takie same i rzucamy nimi jednocze±nie (czyli nie potra�my ich rozró»ni¢).
Jaka jest szansa na to, »e suma oczek wyniesie 4? Zbiór zdarze« przynosz¡cych
sukces, to (1, 3), (2, 2). Zbiór za± wszystkich mo»liwych zdarze«, to zbiór par:

X = {(1, 1), . . . , (1, 6), (2, 2), . . . , (2, 6), . . . , (5, 5), (5, 6), (6, 6)}.

Zbiór ten ma 6 + 5 + · · · + 1 elementów, czyli 21 elementów. Zatem szukane
przez nas prawdopodobie«stwo wyniesie 2

21 .
No to teraz czas na ¢wiczenia:

1. Marek i Wacek graj¡ w nast¦puj¡c¡ gr¦. Marek rzuca jedn¡ kostk¡, a
Wacek drug¡. Je±li suma oczek jest podzielna przez 3, to wygrywa Marek,
w przeciwnym razie Wacek. Jaka jest prawdopodobie«stwo, »e wygra
Marek?
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2. Wojtek wyci¡gn¡ª z talii 52 kart 5 kart. Jaka jest szansa, »e wyci¡gn¡ª:

(a) jak¡± dam¦,

(b) dam¦ pik,

(c) par¦ dam?

3. Mamy tali¦ 24 kart i gramy w pokera. Jak to w pokerze bywa, dostajemy 5
kart. Co jest bardziej prawdopodobne, dostanie du»ego strita, czy dostanie
fulla?

4. Je±li gramy w totolotka musimy zaznaczy¢ 6 spo±ród 49 liczb. Jakie jest
prawdopodobie«stwo tra�enia trójki, a jakie szóstki? Prawdopodobie«stwo,
»e tra� Ci¦ piorun wynosi 1/40000000. Co jest bardziej prawdopodobne:
pora»enie piorunem, czy wygranie w totka?

5. W 10 ponumerowanych pudeªkach jest po jednej kuli. Kule maj¡ dwa
kolory, czarnych jest 4, a biaªych 6. Witold Trzepaªka powyci¡gaª wszys-
tkie kule, a potem powkªadaª tak, jak mu si¦ podobaªo. Jakie jest praw-
dopodobie«stwo, »e przynajmniej 1 czarna i 2 biaªe kule zostaªy na swoich
miejscach?

Rozwa»my teraz nast¦puj¡cy przykªad. Rzucamy trzema kostkami. Jakie
jest prawdopodobie«stwo, »e na »adnej kostce nie wypadªa szóstka, je±li na
ka»dej kostce wypadªa inna liczba oczek? Jest to przykªad tzw. prawdopodobie«stwa
warunkowego, gdy» chcemy obliczy¢ prawdopodobie«stwo pod jakim± warunk-
iem. Zaªó»my, »e X jest zbiorem wszystkich zdarze«, natomiast A,B ⊂ X
oznaczaj¡ pewne zdarzenia. Prawdopodobie«stwo, »e zajdzie zdarzenie A pod

warunkiem B wyra»a si¦ wzorem |A∩B|
|B| . W naszym przypadku zbiór A ∩ B

skªada si¦ z trójek (a, b, c), »e wszystkie s¡ od siebie ró»ne i »adna nie jest równa
6. Takich trójek jest 5 · 4 · 3. Zbiór B natomiast to zbiór wszystkich trójek, w
których wspóªrz¦dne s¡ od siebie ró»ne, ale mo»e si¦ tam pojawi¢ 6. Takich tró-
jek jest 6 ·5 ·4. Zatem szukane przez nas prawdopodobie«stwo wynosi 5·4·3

6·5·4 = 1
2 .

Po¢wiczmy:

1. Grzesio 5 razy rzuciª monet¡ i wypadªa mu nieparzysta liczba orªów. Jkie
jest prawdopodobie«stwo, »e wypadªy 3 orªy?

2. Marek rzuciª 2 razy kostk¡ do gry i w pierwszym rzucie wypadªo mu 6
oczek. Jakie jest prawdopodobie«stwo, »e w obu rzutach wypadlo mu co
najmniej 10 oczek?

3. Mamy dwie urny. W pierwszej s¡ 2 kule biaªe i 3 czarne, a w drugiej 3
biaªe i 1 czarna. Rzucamy kostk¡ i je»eli wypadnie szóstka, to ci¡gniemy
kul¦ z urny I, w przeciwnym przypadku ci¡gniemy z urny II. Jakie jest
prawdopodobie«stwo, »e wyci¡gniemy kul¦ biaª¡?

4. Paweª gra w pokera w Markiem. Paweª mówi:�full�. Marek patrzy w swoje
karty i widzi, »e ma du»ego strita. Jakie jest prawdopodobie«stwo wedªug
Marka, »e Paweª skªamaª?

5. Z talii 52 kart losujemy jednocze±nie pi¦¢ kart. Oblicz prawdopodobie«stwo,
»e w±ród nich s¡ dwa króle, je±li wiadomo, »e s¡ w±ród nich dwie damy.
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