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ANOTACE 

Pravděpodobnost na základní škole 

Žáci základních škol se v běžném životě s pravděpodobností setkávají poměrně často. 

Chápou ji jako šanci nebo naději a umí ji různými způsoby přesně vyjádřit. Domnívám se, že 

pravděpodobnost by se měla v hodinách matematiky objevit už na základní škole, aby byla 

tato mimoškolní zkušenost využita. V současnosti se žáci s teorií pravděpodobnosti setkávají 

až ve čtvrtém ročníku středních škol. 

Ve své diplomové práci se tedy zabývám zavedením pravděpodobnosti na základních 

školách. Na základě zkušeností s učebnicemi pro základní a střední školy jsem vytvořila 

Učební text, který je hlavní součástí diplomové práce. Je koncipován jako učebnice 

pravděpodobnosti pro žáky druhého stupně základních škol. Učební text zpracovává teorii 

pravděpodobnosti přibližně ve stejném rozsahu, jako se objevuje v osnovách gymnázií. 

K tématu jsem vytvořila projekt, ve kterém žáci získané poznatky prakticky využijí. 

Projekt imituje klasické kasino. 

Vyučování podle navržené učebnice jsem uskutečnila v 8. ročníku základní školy. 

Díky experimentu jsem si ověřila, že žáci základních škol jsou schopni porozumět principům 

řešení problémů pravděpodobnostního charakteru. 
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ÚVOD 
S pravděpodobností jsem se poprvé setkala až na vysoké škole. Můj učitel matematiky 

ji na gymnáziu vynechal, stejně jako statistiku, a v kombinatorice se omezil na počítání 

s kombinačními čísly. Na gymnáziu se o pravděpodobnosti zmínil jen učitel fyziky, aby nám 

vysvětlil, že rovnovážný stav, je stav, který nastává s největší pravděpodobností. Prostor se 

čtyřmi molekulami rozdělil na dvě části. Nakreslil všechny možnosti, jak mohou být 

molekuly ve dvou částech prostoru umístěny, a ukázalo se, že rozmístění, kdy jsou v každé 

části právě dvě molekuly (rovnovážný stav), se vyskytuje nejčastěji (má největší 

pravděpodobnost). Mezi touto informací, založenou na klasické definici pravděpodobnosti, 

a přednáškami na vysoké škole byl obrovský skok. 

Pravděpodobnost mě zaujala svou povahou. Pomocí pravděpodobnosti je částečně 

možné předvídat výsledky náhodných jevů, nebo přesněji řečeno určovat, s jakou 

pravděpodobností nastane daný náhodný jev. Co člověk neznalý pravděpodobnosti považuje 

za náhodu, to matematika nepřekvapí, protože si to umí spočítat. Domnívám se, že 

pravděpodobnost je jedním z nejatraktivnějších matematických oborů. 

S pravděpodobností by se žáci poprvé měli setkat až ve čtvrtém ročníku středních škol. 

Střední škola si samozřejmě klade jiné cíle než škola základní. Proto se pravděpodobnost na 

středních školách probírá především jako teorie s přesnými definicemi a důkazy vět. 

Předchází jí kombinatorika, kdy se žáci naučí určovat počty všech možných „skupin 

vytvořených z daných prvků ([3], s.7)". Počítání pravděpodobností potom spočívá především 

v určení počtu všech možných výsledků náhodného pokusu, počtu příznivých výsledků 

a vydělením těchto dvou čísel. Počty jsou většinou tak velké, že si žák všechny výsledky 

pokusu nedokáže ani představit. „Problematické je i ověření správnosti výsledků ([3], s. 7)." 

V kombinatorice se žák může pokusit vypsat všechny možné skupiny prvků, ale pro velký 

počet prvků je to téměř nemožné. Další (pro středoškoláka také nespolehlivou) metodou je 

vypsání všech skupin pro malé počty prvků a pokus o zobecnění pro velký počet prvků. 

Pravděpodobnost nabízí jako jedinou možnou kontrolu určení pravděpodobnosti opačného 

jevu. Jestliže pracujeme s přesnými hodnotami (a ne zaokrouhlenými desetinnými čísly), je 

tato kontrola většinou spolehlivá, pokud se žák v určování pravděpodobnosti daného jevu 

a jevu opačného nedopustí stejné chyby. Experimentální ověřování správnosti výpočtu na 

střední škole bohužel nepřipadá v úvahu. 

Domnívám se, že pravděpodobnost by se měla objevit už na základních školách. 
V běžném životě se sní v různých podobách setkáváme poměrně často, i když si to 
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neuvědomujeme (odhadujeme svoji šanci na úspěch, sázíme sportku, účastníme se 

slosovacích soutěží, hrajeme společenské hry závislé na náhodě, ...). Někdy dokážeme 

pravděpodobnost poměrně správně odhadnout na základě nabytých zkušeností Gestliže např. 

odešleme dopis poštou, považujeme za témčř jisté, že ho adresát obdrží), pravděpodobnosti 

umíme i porovnávat (jestliže si např. koupíme dva lístky do tomboly, je naše šance na výhru 

větší, než když si koupíme jen jeden lístek). Žáci základních škol mají tedy 

s pravděpodobností zkušenosti, a proto si myslím, že by se sní měli setkat i v hodinách 

matematiky. 

Rozhodla jsem se zpracovat ve své diplomové práci téma pravděpodobnost pro 

základní školy. Mým cílem bylo upravit téma pro žáky základních škol, přizpůsobit jim obsah 

i výběr a náročnost úloh. Vycházela jsem především ze současných učebnic pro střední 

a základní školy. V učebnicích pro základní školy se sice s tématickým celkem 

pravděpodobnost nesetkáme, přesto tu nalezneme některé pasáže, které mají 

k pravděpodobnosti blízko. V učebnicích pro střední školy je pravděpodobnost zpracována 

v různém rozsahu a různé míře teoretičnosti. 

Hlavní část nazvaná Učební text je koncipována jako učebnice pravděpodobnosti. Při 

zpracování Učebního textu jsem se snažila o názornost a o odstranění veškeré nadbytečné 

teorie, která nebyla nutná k řešení úloh. Úlohy jsou voleny přiměřeně věku a schopnostem 

žáků. Většina úloh je klasických, jsou inspirovány uvedenou literaturou, některé úlohy jsem 

vytvořila. Kromě řešení úloh žáci také plní úkoly, které mají podpořit aktivní přístup a přispět 

k lepšímu pochopení látky. Všechny úlohy i úkoly jsou vyřešeny na konci kapitoly Učební 
text. 

K tématu jsem připravila také projekt, ve kterém by si žáci mohli své teoretické 

výpočty ověřit v praxi. Projekt se vrací k samým počátkům teorie pravděpodobnosti, tedy 

k hazardním hrám. Znalost základů pravděpodobnosti by v projektu měla žákům pomoci 

k výhrám nad nic netušícími spolužáky. 

Experimentální vyučování podle navrženého Učebního textu jsem uskutečnila 

v 8. ročníku základní školy. Cílem experimentu bylo ověřit moji koncepci pravděpodobnosti 

v praxi, zjistit, zda text je vhodný pro žáky daného věku, jestli jsou žáci pomocí takto 

předložené teorie pravděpodobnosti schopni splnit stanovené cíle, či zda je nutné provést 

v učebním textu změny. Během experimentu jsem také zjistila, jakou představu mají žáci 

o pravděpodobnosti a jak ji vyjadřují. Průběh a výsledky experimentu jsou popsány na konci 

diplomové práce. 
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ZÁMĚR DIPLOMOVÉ PRÁCE 
Ve vzdělávacích programech pro základní školy ani v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání není pravděpodobnost zařazena. Někteří žáci se tak s tímto 

tématickým celkem poprvé setkají až ve čtvrtém ročníku středních škol, někteří vůbec. 

Domnívám se, že je to škoda. Na středních školách se pravděpodobnost vykládá jako přesná 

matematická teorie a na její „hravou" podobu není prostor. 

Ve své diplomové práci jsem se rozhodla přiblížit teorii pravděpodobnosti žákům 

základních škol formou, která by pro ně byla přijatelná a snad jc i zaujala. Chtěla jsem najít 

způsob, jak žáky naučit řešit co možná nejširší spektrum úloh, aniž by znali středoškolskou 

teorii a to v souladu s cílovým zaměřením vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

V současné době se pravděpodobnost na našich základních školách nevyučuje 

a neuvažuje se ani o jejím zavedení. Je proto pochopitelné, že didaktická literatura se tomuto 

tématu nevěnuje. 

Kombinatorika, stejně jako pravděpodobnost, patří „k nejméně oblíbeným partiím 

středoškolské matematiky ([43], s. 472)". Kniha [43] dále ukazuje na několika způsobech 

řešení kombinatorické úlohy, jak odlišný je přístup žáka základní a střední školy. Zatímco 

středoškolák řeší často úlohu formálně a bez porozumění, žák základní školy volí názorný 

postup - znázornění všech možností, uspořádání všech možností do tabulky, případně 

spojování všech prvků zadané množiny do skupin. Jeho myšlení není zatíženo formalismem. 

Dá se očekávat, že vzhledem k příbuznosti obou disciplín budou žáci podobně přistupovat 

i k problémům z oblasti pravděpodobnosti. Podle zmíněného příkladu se zdá, že žák základní 

školy má pro správné porozumění pravděpodobnosti lepší předpoklady než mnohý 

středoškolák. Kniha [43] dále tvrdí, že „podobně jako u kombinatoriky, přeskakuje i tu 

(u pravděpodobnosti) ontogeneze celé fylogcnctické období separovaných modelů ([43], 

s. 480)." Z tohoto důvodu jsem se rozhodla postupovat v učivu velmi pomalu a vždy uvádět 

velké množství příkladů. Úlohy jsou voleny z různých oblastí, aby separované modely byly 
co nejrozmanitější. 

Náznaky pravděpodobnosti v učebnicích pro základní školy 

V současných učebnicích pro základní školy samostatnou kapitolu o pravděpodobnosti 

samozřejmě nenalezneme. Pokusila jsem se tedy najít alespoň pasáže, které by mohly mít 
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k pravděpodobnosti blízko. Takové pasáže se objevují především v kapitolách, které se věnují 

zlomkům, poměru, procentům, obsahům rovinných útvarů, přímé úměrnosti, popř. statistice. 

Uvádím zde jen několik příkladů. 

Na začátek 6. ročníku předepisuje vzdělávací program Základní škola opakování 

z nižších ročníků, např. opakování geometrických těles. Žáci často zaměňují jehlan a kužel. 

Můžeme se ptát: „Jaká je šance, že žák pojmenuje těleso správně?" 

Do opakování je zahrnut i pojem zlomku. Do úloh o dělení celku na části se dá 

pravděpodobnost zakomponovat velmi snadno. Např. „Rozdělte spravedlivě koláč mezi 

6 dětí. Jakou část každý dostane ([10], s. 108)?" Představme si, že na jednom dílu koláče je 

mandle. Jaká je pravděpodobnost, že dítě D dostane díl s mandlí? Vidíme, že dítě D může 

dostat libovolný z šesti dílů (všech výsledků pokusuje 6) a pouze jeden má mandli (příznivý 

výsledek je 1). 

Zlomkům je dále věnován velký prostor v 7. ročníku. Zde mají téměř všechny úlohy 

souvislost s pravděpodobností (geometrickou i klasickou). Např. úlohu „Donátovi si v září 

uskladnili 120 kg jablek. Do Vánoc jich spotřebovali 36 kg. Jaká část uskladněných jablek 

vyjádřená zlomkem v základním tvaru jim zůstala na další období ([36], s. 20)?" lze velmi 

snadno přeformulovat na úlohu o pravděpodobnosti: „Ve sklepě je uskladněno 120 jablek, 

jedno z nich je otrávené. Sněhurka sní každý den jedno jablko. Jaká je pravděpodobnost, že 

36. den (po snědení 36. jablka) bude Sněhurka ještě naživu?" Výsledky obou úloh mají sice 

stejnou hodnotu, jejich význam je však odlišný. 

V kapitole o zlomcích uvádí [21] úlohu: „Dospělý člověk má spát 8 hodin denně. Jak 

velkou část svého života prospí ([21], s.19)?". Z hlediska pravděpodobnosti se můžeme ptát: 

„Předpokládejme, že dospělý člověk spí 8 hodin denně. Libovolně zvolíme denní či noční 

hodinu a navštívíme nějakého dospělého člověka. Jaká je pravděpodobnost, že bude spát?" 

Také poměr má k pravděpodobnosti velmi blízko. V učebnicích se vyskytují úlohy, 

které vyžadují porovnání dvou čísel poměrem ([13], s.31). Ačkoliv se častěji objevují 

porovnání počtu prvků dvou disjunktních množin („Ve třídě je 12 chlapců a 24 dívek. 

Kolikrát více je ve třídč dívek než chlapců ([30], s. 110)?", můžeme porovnávat i počet prvků 

množiny a její podmnožiny: „Ve třídč je 12 chlapců a 24 dívek. Porovnejte poměrem počet 

chlapců a všech žáků ve třídě." Taková formulace je nepřirozená, v řeči pravděpodobnosti zní 

lépe: „Jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybraný žák bude chlapec?" 

Setkáme se zde i s geometrickou pravděpodobností: „Porovnejte poměrem obsahy 

dvou čtverců, jejichž délky stran jsou 3 cm a 4 cm ([13], s. 32)." Hledaný poměr je 9:16. 

Jestliže se menší čtverec celý nachází uvnitř většího, vyjadřuje poměr 9:16 
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pravděpodobnost, že se např. šipkou trefíme do menšího čtverce (za předpokladu, že 

zasáhneme větší čtverec). 

Další typ problémů už má velmi blízko k přímé úměrnosti. „Víme, že čísla a, bJsou 

v poměru a:b = 1:3. Určete číslo b, jestliže « « 60 cm [13], s. 46)." Úloha 

o pravděpodobnosti založená na stejném výpočtu (rozšiřování poměru) by mohla znít: „Víme, 

že v loterii je pravděpodobnost výhry I a 60 losů je výherních. Kolik je v loterii losů?" 

Velké množství problémů, které je možné vztáhnout k pravděpodobnosti, najdeme 

v kapitole o procentech, např. „Kolik procent obrazce je vybarveno (113), s. 111)?" Opět se 

jedná o geometrickou pravděpodobnost, kdy obrazec představuje terč a zásah vybarvené 

plochy trefu. Podobně se místo „Kolik procent území tvoří orná půda a kolik procent tvoří 

louky ([13), s. 112)?" můžeme ptát: „Jaká je pravděpodobnost, že zastřelený pták dopadne na 
louku?" 

Pravděpodobnost'má velmi blízko ke statistice. „Zatímco počet pravděpodobnosti 

usuzuje ze známého pravděpodobnostního modelu na průběh odpovídajícího procesu (...), je 

u statistiky postup opačný ([461, s. 45)." Prakticky u každého statistického šetření se můžeme 

ptát, jaká je pravděpodobnost sledovaného jevu, tzn. jaká je pravděpodobnost, že náhodně 

vybraný objekt bude mít sledovanou vlastnost. Záleží jen na rozsahu šetření 

a reprezentativnosti statistického souboru, do jaké míry se tato pravděpodobnost dá zobecnit. 

Učební text 

Dlouho jsem přemýšlela o formě, jakou bych měla pro tento tématický celek zvolit. 

Nakonec jsem se rozhodla vytvořit učebnici pravděpodobnosti pro základní školy. Tato 

učebnice se měla zásadně lišit od všech středoškolských výkladů pravděpodobnosti. Jejím 

cílem nemělo být přesné zavedení pravděpodobnostních pojmů a vyvození co největšího 

množství nejrůznějších vzorců, pomocí kterých se potom řeší rozmanité úlohy 

o pravděpodobnosti. Právě naopak. Chtěla jsem dát žákům základních škol jednoduché 

nástroje pro určování pravděpodobností, aniž by museli znát teorii. Všechny pojmy měly být 

zavedeny bez složitých definic tak, aby odpovídaly běžnému chápání, nebo vysvětleny na 

velmi jednoduchých a názorných příkladech. Všechny postupy a poučky měly být pro žáky 

přirozené a snadno pochopitelné. Hlavním cílem je, aby žák analyzoval předložený problém 

takovým způsobem, aby ho poté dokázal pomocí získaných nástrojů vyřešit. Zároveň by vždy 

měl volit nejsnazší způsob řešení problému vedoucí k cíli. 
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Návrh učebnice pravděpodobnosti pro základní školy (kapitola Učební text) 

tvoří hlavní část diplomové práce. Při tvorbě Učebního textu jsem se opírala především 

0 středoškolské učebnice, vycházela jsem ovšem ze stanovených cílů. Při jeho zpracování 

jsem se snažila o názornost a o odstranění veškeré nadbytečné teorie, která nebyla nutná 

k řešení problémů. Pojmy jsou zavedeny intuitivně a vysvětleny na příkladech. Ačkoliv je 

pravděpodobnost v celém Učebním textu počítána v podstatě jen pomocí vzorce pro klasickou 

pravděpodobnost, podařilo se mi dát žákům nástroje pro řešení i velmi složitých problémů na 

středoškolské úrovni. Řešení žáka základní školy sice nebude tak elegantní a efektní jako 

řešení středoškoláka, o to však bude názornější. 

V Učebním textu se mi podařilo obsáhnout téměř všechny význačné pojmy a způsoby 

řešení problémů, které se vyskytují v učebnicích pro střední školy. Žáci se naučí určovat 

pravděpodobnost podle klasické definice, sčítat pravděpodobnosti neslučitelných 

1 slučitelných náhodných jevů, násobit pravděpodobnosti náhodných jevů při provádění 

několika nezávislých pokusů i určovat pravděpodobnosti náhodných jevů v případech, kdy 

pokusy nejsou nezávislé (obdoba podmíněné pravděpodobnosti). Základním nástrojem pro 

řešení takovýchto složitějších úloh jsou stromové diagramy. Zařadila jsem i některé kapitoly, 

které se v učebnicích pro střední školy příliš neobjevují (např. Geometrická 

pravděpodobnost). 

Jak text vznikal a jak se liší či shoduje s učebnicemi pro střední školy, je podrobně 

popsáno v následující kapitole. 

Projekt 

Kromě Učebního textu, který je koncipován jako učebnice pravděpodobnosti, jsem 

dále vytvořila projekt nazvaný Kasino, jehož popis následuje v další kapitole. V tomto 

projektu si žáci zopakují a částečně i rozšíří získané poznatky z oblasti pravděpodobnosti 

a naučí se je využít k praktickému účelu. 

Projekt je inspirován vznikem teorie pravděpodobnosti; říká se o ní, že „se narodila za 

hracím stolkem ([2], s. 202)". Hazardní hry s kostkami, mincemi, kuličkami apod. jsou velmi 

jednoduché, nevyžadují žádných zvláštních znalostí ze stran hráčů a mohou být mnohokrát 

opakovány za stále stejných podmínek. V projektu budou žáci představovat krupiéry malého 

kasina. Jejich úkolem bude (tak jako ve skutečném kasinu) získat co nejvíce hracích žetonů. 

Některé hry v projektu jsou velmi podobné úlohám z Učebního textu, jiné jsou 

(vzhledem k určování pravděpodobností) náročnější. U takových her je důležité, jak žák 

přistoupí k jejich řešení. Pokud dokáže problém správně analyzovat, měl by umět určit 
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i potřebné pravděpodobnosti. Vypočtenou pravděpodobnost žáci využijí k určení poměru 

vkladů hráče a krupiéra tak, aby si ve hře zajistili zisk. Nejprve by měli určit poměr vkladů 

pro spravedlivou hru. V takové hře musí být šance na zisk vyrovnané. Jestliže se jim to 

správně podaří, není už obtížné upravit vklady tak, aby byly výhodnější pro krupiéra. Svoje 

výpočty si potom žáci ověří při praktickém provádění her. 

Zařazení tématického celku pravděpodobnost do vzdělávacího programu 

Základní škola a do Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání 

V současné době přechází české základní školství od vzdělávacích programů 

k Rámcovému vzdělávacího programu, který bude od školního roku 2007/2008 závazný pro 

všechny základní školy. Naprostá většina škol, které zatím ještě nepřešly k Rámcovému 

vzdělávacímu programu, vyučují podle vzdělávacího programu Základní škola, proto další 

vzdělávací programy (Obecná a Národní škola) nechávám stranou. 

Tématický celek pravděpodobnost předpokládá určité znalosti z různých oblastí 

matematiky, proto je jeho zařazení do vzdělávacího programu Základní škola a do 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vázáno na další tématické celky. 

Dále je nutné vzít v úvahu také věk žáků a jejich dosavadní mimoškolní zkušenosti. 

Pravděpodobnost pracuje především se zlomky, a proto musí následovat až za 

tématickým celkem o zlomcích; žáci musí především zlomky krátit (popř. rozšiřovat) 

a provádět s nimi početní operace. Dále je nutné, aby žáci pracovali s poměrem (vyjadřovali 

poměr dělením i zlomkem, krátili i rozšiřovali pomčr a určili k danému pomčru převrácený). 

Vzhledem k tomu, že pravděpodobnost lze vyjádřit také procenty, může být zařazena až po 

tomto tématickém celku. Pojem procento musí být dostatečně vžit a žáci musí řešit slovní 

úlohy na výpočet počtu procent, procentové části i celku. Výpočet geometrické 

pravděpodobnosti vyžaduje, aby žák určoval obsahy čtverců, obdélníků, trojúhelníků, kruhů 

i obrazců sestavených z těchto útvarů, a využíval při tom mimo jiné i Pythagorovu větu. Při 

tvorbě sloupcových diagramů je žádoucí, aby žák uměl pracovat s programem Excel. 

Žáci, kteří jsou vyučováni podle vzdělávacího programu Základní škola, splní všechny 

předpoklady pro výuku pravděpodobnosti v 8. ročníku. Domnívám se, že zařadit tématický 

celek pravděpodobnost do druhého pololetí 8. ročníku je vhodné i vzhledem k věku žáků. Pro 

starší žáky by už pravděpodobnost mohla být příliš jednoduchá a nezajímavá. 
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Pravděpodobnost je možné zařadit i dříve - už na konci 7. ročníku, případně na 

začátku 8. ročníku. U mladších žáků můžeme předpokládat větší chuť k experimentování, 

kterou lze při výuce pravděpodobnosti dobře využít. V tomto období žáci ještě nedokáží určit 

obsahy některých obrazců a také Pythagorova věta je jim neznámá, proto není možné řešit 

úlohy o geometrické pravděpodobnosti, které tyto znalosti vyžadují. Geometrickou 

pravděpodobnost je tedy nutné buď přizpůsobit dovednostem žáků tohoto věku, nebo ji úplně 

vyloučit z výuky. 

Školy, které vyučují podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání, si mohou učivo uspořádat tak, jak samy potřebují. Záleží na konkrétním Školním 

vzdělávacím programu, kdy může být nebo bude pravděpodobnost zařazena. 
Podle možností a zamíření školy se nabízejí další přístupy k pravdčpodobnosti. 

Domnívám se, že pravděpodobnost je vhodná jako rozšiřující učivo pro nadané žáky, nebo 
matematické třídy. 

Další možností 'je tématický celek pravděpodobnost do vzdělávacího programu 
Základní škola ani do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vůbcc 
nezařazovat a věnovat mu matematický kroužek, kam by se žáci dobrovolně přihlásili podle 
svých zájmů. 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ UČEBNÍHO TEXTU, POROVNÁNÍ 
S UČEBNICEMI PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 

Při zpracování Učebního textu jsem vycházela především z učebnic pro střední školy. 

Všechny učebnice pro střední školy vykládají teorii pravdčpodobnosti podobně. Podle 

zaměření školy se liší rozsah tématu, názornost výkladu, množství uváděných příkladů 

a výběr a obtížnost úloh. Nejrozsáhleji je teorie pravděpodobnosti samozřejmě vyložena 

v učebnicích pro gymnázia. Zde je zavedeno nejvíce pojmů, definice jsou přesné a věty se 

korektně odvozují. Tyto učebnice byly pro Učební text zásadní, chtěla jsem se jejich rozsahu 

co nejvíce přiblížit. 

Motivační část 

Na začátku Učebního textu jsem nejprve zařadila úkol, v němž mají žáci odhadnout 

pravděpodobnost několika náhodných jevů. Žáci by si měli uvědomit, že pravděpodobnost 

v běžném životě často vyjadřují slovy a slovními spojeními. Chtěla jsem zjistit, jaký způsob 

vyjadřování je pro žáky nejpřirozenější a s jakou přesností dokáží pravděpodobnost určit. 
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Hry Věštírna a Test inteligence jsou založeny na stejném principu. Jsou vytvořeny 

podle námětu z knihy [43] ([43], s. 481). Ve hře Věštírna se na krajní pole herního plánu 

může žák dostat jen jedním způsobem, proto se dá očekávat, že se podle Včštírny tčmčř nikdo 

ze třídy nestane VYSOKOŠKOLÁKEM ani KRIMINÁLNÍKEM. Naopak nejvíce žáků by 

mělo skončit na prostředním poli (VYUČEN). Celkový výsledek hry by tak mohl odpovídat 

skutečným ambicím třídy. 

Ve hře Test inteligence si žáci mohou výsledná hodnocení sami rozmístit. Test 

inteligence se tak stává opravdovým testem důvtipu žáků. Jestliže si uvědomí podobnost obou 

her, mohou si správným rozmístěním nápisů zajistit příznivý výsledek testu. Záměrně jsou 

nabízeny tři pozitivní (z toho jeden ještě o stupeň lepší než ostatní dva) a dva negativní 

výsledky. 

Poslední hra se dvěma hracími kostkami je pro dva hráče. Pro neznalého člověka má 

při každém hodu větší šanci na získání bodu první hráč, protože mu přísluší více součtů. 

Jestliže žáci budou hrát tuto hru, dá se očekávat, že oba budou chtít být prvním hráčem. Po 

dostatečně velkém počtu pokusů se ovšem ukáže, že častěji vyhrává druhý hráč. Je uvedena 

i další varianta hry: druhému hráči ještě ubereme dva součty, které teď nepřinesou bod ani 

jednomu hráči. Nyní má první hráč stále šest součtů, ale druhý už jen tři součty, které mu 

přinesou bod. I v této variantě hry by měl více bodů získat druhý hráč. 

K těmto hrám se vrací kapitola Nezávislé pokusy. Zde je žákovi dán návod, jak 

vypočítat potřebné pravděpodobnosti ve všech třech hrách (vyžadují to po něm úlohy 8, 9 
a 10). 

Náhodné pokusy a náhodné jevy 

Ve středoškolských učebnicích začínají kapitoly o pravděpodobnosti vysvětlením 

pojmu náhodný pokus. Je uvedeno několik příkladů náhodných pokusů, případně je zmíněna 

i historie pravděpodobnosti, např. v učebnici [2]. Jako kontrast k náhodným pokusům jsou 
v [1] a [3] uvedeny fyzikální a chemické pokusy, které jsou charakteristické tím, že „při 

splnění určitých podmínek nastane vždy určitý výsledek ([1], s. 83)", [3] doplňuje, že tento 

výsledek je „předem očekávaný ([3], s. 80)". O přesnou definici náhodného pokusu se 

pokouší např. učebnice [1]: „Za náhodný pokus se považuje každá opakovatelná činnost, 

prováděná za stejných nebo přibližně stejných podmínek, jejíž výsledek je nejistý a závisí na 

náhodě ([1], s. 84)." V Učebním textu se náhodným pokusům věnuji jen krátce. Uvádím 

příklad jednoduchého pokusu, který není náhodný (také z oblasti fyziky), a příklad náhodného 
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pokusu s vysvětlením, proč je tento pokus náhodný. Domnívám se, že pojem náhodný pokus 

je díky dalším uvedeným příkladům intuitivně jasný a nevyžaduje přesnější definici. 

Podobně je tomu i s pojmem náhodný jev. Ve středoškolských učebnicích je zavedena 

„množina všech možných výsledků pokusu ([2], s. 203)" a náhodný jev je definován jako 

„podmnožina množiny všech možných výsledků náhodného pokusu ([2], s. 204)". Takova 

definice by byla pro žáky základních škol příliš složitá, také není nutné explicitně zavádět 

množinu všech možných výsledků pokusu. Žáci jsou v Učebním textu nejprve vyzváni, aby 

sami zkusili vyjmenovat všechny možné výsledky pokusu, což by měli bez obtíží zvládnout. 

U pokusu s kartami se dá očekávat, že žáci budou jmenovat i náhodné jevy (např. vylosování 

esa), které v sobě zahrnují několik výsledků. Rozdíl mezi výsledkem pokusu a náhodným 

jevem je podstatný pro pojem „výsledek příznivý jevu". Na příkladech by žáci měli snadno 

pochopit, že náhodnému jevu může být příznivý i jen jeden výsledek. 

Pravděpodobnost náhodného jevu 

Po zavedení těchto pojmů je možné přistoupit k definici pravděpodobnosti. Ve 

středoškolských učebnicích se většinou nejprve zavádí relativní četnost jevu. Zobecnění 
tohoto pojmu vede ke klasické definici pravděpodobnosti, kdy je pravděpodobnost chápána 
jako „ideální relativní četnost ([2], s. 207]])". Následuje několik příkladů a výčet vlastností 

pravděpodobnosti. Domnívám se, že většina vlastností (např. „pravděpodobnost nemožného 
jevu je rovna nule ([2], s. 207)") je přirozená běžnému chápání, a proto není nutné je výslovně 
uvádět. 

V tomto místě se Učební text začíná podstatně odchylovat od učebnic. Žákům je na 

jednoduchých příkladech ukázáno, že „umí věštit", tedy předpovědět výsledek náhodného 

pokusu. Příklady jsou záměrně voleny tak, aby pravděpodobnost náhodného jevu byla 
mnohem větší, než pravděpodobnost jevu opačného, nebo naopak stejná. Při praktickém 

provedení jednotlivých pokusů se ukáže, že v naprosté většině případů byl odhad výsledku 
správný. 

S různým vyjadřováním pravděpodobnosti (nebo spíše s odhady pravděpodobnosti) se 

žáci setkávají v běžném životě. Ačkoliv vlastně ještě nevědí, co pravděpodobnost je, bez 

přemýšlení prohlásí, že např. při hodu hrací kostkou je pravděpodobnost padnutí všech čísel 

stejná. Pro své tvrzení mají dva důvody: „logickou spekulaci (Není důvod, proč by mělo 

jedno číslo padat častěji než jiné.) a zkušenost (Při provedení mnoha pokusů se všechna čísla 

vyskytnou přibližně stejně často.) ([45], s. 19)" V jednoduchých případech, jako je tento, umí 

žáci pravděpodobnost přesně vyjádřit číslem a užívají při tom klasickou definici 

i 
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pravděpodobnosti. Výsledky náhodných pokusů velmi často splňují podmínky definice, 

a proto žáci většinou neudělají při výpočtech chybu. 

V další kapitole Učebního textu jsou popsány stromové diagramy. Ve středoškolských 

učebnicích nejsou tyto diagramy vůbec zmíněny, setkala jsem se snimi v [42]. Jestliže 

provádíme jen jeden náhodný pokus, nemají stromové diagramy zvláštní význam. Ale je 

nutné snimi žáky seznámit už na tomto místě, aby je potom uměli použít ve složitějších 

příkladech. Zároveň dostávají žáci do rukou druhý nástroj pro počítání pravděpodobností. Ze 

stromového diagramu by také mělo být patrné, že součet pravděpodobností všech možných 

vzájemně se vylučujících náhodných jevů (tzn. čísel na konci větví stromového diagramu) je 

u každého pokusu roven jedné. Od tohoto místa jsou všechny příklady řešeny také pomocí 

stromových diagramů, aby si žák zvykl s nimi pracovat. 

Kapitolou Sčítání pravděpodobností se Učební text opčt přibližuje středoškolským 

učebnicím. Zde je nutné rozlišit mezi dvěma navzájem se vylučujícími jevy a dvěma jevy, 

které se nevylučují. Ve středoškolských učebnicích je definice vzájemně se vylučujících jevů 

poměrně snadná. V předchozích kapitolách jsou náhodné jevy definovány jako množiny, 

a proto je možné zavést vzájemně se vylučující jevy A, B již dříve jako Jevy, pro které platí: 

AnB = $ ([3], s . 84)". Vztahy pro součet pravděpodobností dvou (i více) náhodných jevů 

jsou potom odvozeny pomocí vlastností množinových operací. 

V Učebním textu je rozdíl mezi dvěma navzájem se vylučujícími jevy a dvěma jevy, 

které se nevylučují, ukázán jen na příkladech. Tyto pojmy odpovídají běžnému chápání, proto 

není nutné je více vysvětlovat. Uvedené vzorce pro sčítání pravděpodobností jsou v podstatě 

převzaty z učebnic, jen značky pro matematické operace musely být nahraz.cny slovy. V této 

kapitole je také ukázáno, že pomocí vzorce pro sčítání pravděpodobností lze řešení některých 

úloh podstatně zjednodušit. Příklad je záměrně zvolen tak, aby výpočet pravděpodobnosti 

opačného jevu byl jednodušší, než výpočet pravděpodobnosti daného jevu. K výpočtu 

pravděpodobnosti daného jevu je potom užito vzorce „ P(A') = 1 - P(A), kde A' je jev opačný 

k jevu ([3], s. 100)". 

U středoškoláků se předpokládá, že pravděpodobnost, která je vyjádřena zlomkem, 

dokáží bez obtíží převést na pomčr, desetinné číslo i na procenta, proto se tomu ve 

středoškolských učebnicích nevěnuje pozornost. U žáků základních škol je však kapitola 

o různých způsobech vyjádření pravděpodobnosti na místě. V Učebním textu jsou rozlišeny 

čtyři způsoby: zlomkem, poměrem, desetinným číslem a procenty. Zkušenému matematikovi 

zlomek, poměr i desetinné číslo samozřejmě splývají. Ze zkušenosti ovšem vím, že žáci ještě 

nemusí mít tyto pojmy upevněny, a proto je lepší uvést všechny způsoby do souvislosti. 

17 



Protože se jedná o poměrně snadnou pasáž, jsou úlohy v této kapitole ztíženy tím, že jsou 

zadány „obráceně": k zadané pravděpodobnosti musí žáci najít náhodný jev. 

Zmínku o geometrické pravděpodobnosti jsem nalezla v jedné středoškolské učebnici 

([2], s. 212) jako případ, „kdy možných výsledků pokusuje nekonečně mnoho ([2], s. 212)". 

Je zde pouze uveden jeden příklad s řešením. Podle tohoto příkladu je vyslovena definice 

v Učebním textu. S počítáním obsahů různých geometrických obrazců by měli mít žáci 

dostatek zkušeností, proto by výpočet geometrické pravděpodobnosti neměl být obtížný. 

Situace popsané v řešeném příkladu i v uvedených úlohách jsou ovšem velmi idealizované 

(v příkladu se např. neuvažuje, že vrabec by mohl narazit do rámu okna) a zanedbávají se 

některé skutečnosti (např. jablko v úloze 1 je považováno pouze za bod). Pro žáka bude patrně 

obtížné poznat ze zadání úlohy, které rozměry a výsledky pokusu je třeba zanedbat a se 

kterými počítat. 

Relativní četnost, pomocí které je ve středoškolských učebnicích zaveden pojem 

pravděpodobnost, je v Učebním textu popsána na konci kapitoly o pravděpodobnosti 

náhodného jevu. Potřebnost zavedení nového pojmu je zdůvodněna uvedením několika 

náhodných pokusů, jejichž výsledky nejsou stejně pravděpodobné, a proto nelze pro výpočet 

pravděpodobnosti použít klasickou definici. Žáci mají všechny náhodné pokusy několikrát 

provést a určit relativní četnosti. Mezi pokusy je pro kontrolu zařazen i hod mincí; relativní 

četnost padnutí panny by se (stejně jako relativní četnost padnutí orla) měla blížit ^ . 

Nezávislé pokusy 

Zatímco v předchozích kapitolách byly středoškolské učebnice poměrně jednotné, 
u P°PÍsu nezávislých pokusů se začínají podstatně rozcházet. Některé středoškolské učebnice 

se nezávislými pokusy vůbec nezabývají (např. [9]). Ve většině ostatních učebnic jsou 

nezávislé jevy definovány jen intuitivně, protože „s intuitivním pojetím u mnohých jevů 

vystačíme, neboť u nich dovedeme na základě zkušeností a rozumových důvodů rozhodnout, 

zda nezávislé jsou, nebo nejsou ([2], s. 218)". Učebnice [3] uvádí ještě definici nezávislých 

pokusů pomocí násobení pravděpodobností: „Mějme pokus, který se skládá ze dvou dílčích 

pokusů. Nechť coi značí libovolný výsledek prvního pokusu a pí (col) jeho pravděpodobnost; 

libovolný výsledek druhého pokusu a p2(ú)2) jeho pravděpodobnost. Za možné výsledky 

našeho sdruženého pokusu budeme považovat všechny dvojice (« , , « , ) ; nechť mají 

pravděpodobnosti p(cox,co2). Řekneme, že dílčí pokusy jsou nezávislé, jestliže pro všechny 
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možné výsledky (®„®2) platí p f r ^ ) = ([3], s. 111)" Učebnice [1] tuto 

vlastnost nezávislých jevů vůbec nezmiňuje a některé učebnice tuto vlastnost vyvozují 

z příkladů a až poté uvádějí přesnou definici v běžnější podobě: „Jevy A, B jsou nezávislé, je-

li pravděpodobnost jejich průniku rovna součinu jejich pravděpodobností: 

P(AnB) = P(A)-P(B) ([2], s. 222)." Úlohy jsou poté řešeny výhradně násobením 

pravděpodobností jednotlivých jevů. 

Zatímco středoškolské učebnice uvádějí příklady s nezávislými pokusy už od začátku 

kapitoly o pravděpodobnosti, v Učebním textu to nebylo možné. Žáci základní školy neznají 

kombinatoriku, a proto nemají nástroj k určování počtu prvků velkých množin. Dá se 

očekávat, že přechod od jednoho pokusu k dvěma a více pokusům, bude pro žáky náročný. 

Pojem nezávislé pokusy je vysvětlen jen stručně s uvedením příkladu. Domnívám se, 

že k hlubšímu pochopení povede až zavedení pojmu „pokusy, které nejsou nezávislé". 

V Učebním textu jsou nastíněny dvě možnosti, jak řešit úlohy s nezávislými pokusy, každá 

z nich má svá úskalí. 

První možnost spočívá ve vypsání všech výsledků pokusu a zjištění, kolik z nich je 

příznivých sledovanému jevu. Přepokládám, že žáci budou výsledky dílčích pokusů chybně 

považovat za neuspořádané dvojice (popř. trojice a čtveřice) a výsledek, kdy v prvním dílčím 

pokusu nastal jev A a ve druhém jev B, budou ztotožňovat s výsledkem, kdy v prvním pokusu 

nastal jev B a ve druhém jev A. Učební text se této chybě snaží předejít uvedením příkladu se 

dvěma různými hracími kostkami. Jestliže jsou na jedné kostce čísla a na druhé písmena, žák 

tuto chybu patrně neudělá. Hned za tímto příkladem je zařazen analogický příklad, ovšem už 

se stejnými kostkami. Záměrně je uvedeno i chybné řešení. 

Jestliže jsou náhodné pokusy jen dva, mohlo by žákům pomoci zapsání všech 

výsledků do tabulky. K jednotlivým sloupcům se vypíší všechny možné výsledky jednoho 

dílčího pokusu a k řádkům výsledky druhého pokusu. Každé pole v tabulce potom představuje 

jeden výsledek dvou nezávislých pokusů. 

Druhá možnost, jak úlohy řešit, předpokládá, že nejprve provedeme jeden dílčí pokus 

a potom druhý (popř. třetí a čtvrtý). Je to stejné jako provést oba (popř. všechny) pokusy 

najednou. Protože jsou pokusy nezávislé, nezáleží ani na tom, který z pokusů bude první 

a který druhý. Očekávám ovšem, že žáci tuto představu hned nepřijmou. Domnívám se, že 

zde by mohlo pomoci názorné předvedení hodu dvěma hracími kostkami - nejprve zároveň 
a potom postupně za sebou. 
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V Učebním textu je tato druhá možnost řešení ještě rozlišena na dva případy. Řešení 

příkladu se dvěma různými kostkami se nejprve snaží žáky přivést k myšlence násobení 

pravděpodobností dílčích náhodných jevů a potom ještě znázorňuje všechny výsledky pokusu 

stromovým diagramem. Výpočet pravděpodobnosti pomocí stromového diagramu jc také 

založen na násobení pravděpodobností. Stromový diagram je záměrně uveden až jako 

poslední způsob řešení. Žák by měl nejprve pochopit, proč se pravděpodobnosti násobí, 

teprve potom je mu dán „návod", jak určovat pravděpodobnosti ze stromového diagramu. 

Příklad s kostkou a kartami se znovu vrací k myšlence, že skupiny náhodných jevů si 
žák může utvořit libovolně (ale tak, aby byly splněny podmínky definice pravděpodobnosti). 

Na příkladu se dvěma hracími kostkami a součty je vysvětleno, jak je možné znázornit 

pravděpodobnosti jednotlivých výsledků sloupcovým diagramem. 

Pokusy, které nejsou nezávislé 

Tento termín se ve středoškolských učebnicích neobjevuje. Žáci střední školy se bez 
něho obejdou. Protože jsou seznámeni s kombinatorikou, umí určovat i počty skupin, ve 

kterých se prvky nemohou opakovat. Úlohy s takovými pokusy se vyskytují prakticky ve 
všech středoškolských učebnicích, aniž by jim byla včnována zvláštní pozornost (např. „Ve 

třídě je 40 žáků, z toho 25 dívek a 15 chlapců. Náhodně vylosujeme dva žáky. Jaká jc 

pravděpodobnost, že to bude 1 chlapec a 1 dívka (LIJ, s. 95)?") 

V Učebním textu považuji za nutné uvést pokusy, které nejsou nezávislé, ve zvláštní 
kapitole. Rozdíl mezi nezávislými a ostatními pokusy jc vysvětlen na příkladu. U nezávislých 
pokusů je pravděpodobnost dílčích náhodných jevů stále stejná, ale jestliže dílčí pokusy 
nejsou nezávislé, změní se po provedení prvního dílčího pokusu podmínky náhodného 
pokusu, a tedy i pravděpodobnosti náhodných jevů. 

Žákům je nabízeno řešení pomocí stromových diagramů, jiný způsob řešení nepřichází 

v úvahu. Se stromovými diagramy se pracuje stejně jako u nezávislých pokusů, jen jc nutné si 

uvědomit, jaké změny způsobí každý dílčí náhodný jev. Domnívám se, že stromové diagramy 

jsou dostatečně názorné, ale pokud by žáci měli s úlohami problémy, je vhodné jednotlivé 

pokusy prakticky provádět a po každém dílčím pokusu ukázat, jak se změnily podmínky. 

Podmíněná pravděpodobnost 
Bylo sice řečeno, že ve středoškolských učebnicích se pokusy, které nejsou nezávislé, 

nezmiňují, ale např. v učebnicích [1] a [3] se píše o podmíněné pravděpodobnosti. 

„Podmíněná pravděpodobnost libovolného jevu A za podmínky B je definována jako (...) 
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P(A\B) = P{ÁnB) (Í31 s 121)" Dále je odvozen „vzorec pro násobení pravděpodobností: 1 ' P(B) 

P(AnB) = P(B)-P(A\B) = P{A)-P(B\A) ([3], s. 123)", který lze použít i pro náhodné 

jevy, které nejsou nezávislé. 

Zde je možné najít určitou souvislost podmíněné pravděpodobnosti s pokusy, které 

nejsou nezávislé. Podmíněná pravděpodobnost se může týkat jak jednoho náhodného pokusu 

(např. v úloze (1) „Označme jako jev A padnutí šestky při hodu kostkou a jev B padnutí stěny 

se sudým počtem bodů ([1], s. 98)." Toto zadání je v [11 uvedeno jako příklad závislých jevu. 

Otázka k úloze by mohla znít: „Jaká je podmíněná pravděpodobnost, že nastal jev A, za 

podmínky, že nastal jev B?"), tak i několika nezávislých pokusů (např. v úloze (2) „Hodíme 

2 kostkami, bílou a černou. Jaká je podmíněná pravděpodobnost, že na bílé kostce padla 5 za 

podmínky, že padl součet 9 ([3], s. 122)?"), ale i pokusů, které nejsou nezávislé (např. v úloze 

(3) „V osudí je 9 bílých koulí a 1 červená koule. Vytáhneme jednu kouli, vrátíme ji a přidáme 

jednu kouli téže barvy;' pak táhneme podruhé. Jaká je pravděpodobnost, že v obou tazích 
vytáhneme červenou ([3], s. 123)?" 

V Učebním textu získal žák nástroje k řešení všech tří úloh. Otázky v úlohách (1) a (2) 
by ovsem musely být přeformulovány tak, aby j im žák rozumčl. Např. (1) „Víš, že na kostce 

padl sudý počet bodů. Jaká je pravděpodobnost, že padla šestka?", (2) „Víš, že při hodu padl 

součet 9. Jaká je pravděpodobnost, že na bílé kostce padla pětka'?" Obě úlohy by žák patrně 
řešil tak. že by vypsal všechny možné výsledky při hodu hrací kostkou (1). nebo dvčma 

kostkami (2), potom by označil všechny výsledky, kdy padl sudý počet bodů (1), nebo padl 

součet 9 (2), a zjistil, v kolika označených výsledcích padla šestka (1), nebo na bílé kostce 
padla 5 (2). 

Úlohu (3) by žák nejspíše řešil stromovým diagramem. Znázornil by všechny možné 
výsledky pokusu a zjistil pravděpodobnost jevu „první i druhá vytažená koule jsou červené". 

Podmíněná pravděpodobnost není v Učebním textu výslovně uvedena, protože úlohy 

typu (1) a (2) nepovažuji pro žáky základních škol za významné. Domnívám se, že 

podmíněná pravděpodobnost by v těchto jednoduchých úlohách mohla působit „uměle". 

Podle mých zkušeností s žáky základních škol bych očekávala otázku: „Proč po hodu kostkou 

počítat pravděpodobnost padnutí šestky, když už přece vidím, jestli šestka padla nebo ne?!" 

Úlohy typu (3) jsou řešeny stromovými diagramy v kapitole Pokusy, které nejsou 

nezávislé. Žák nakreslí stromový diagram a potom z něho vyčte požadovanou (podmíněnou) 
pravděpodobnost. 
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Výběr úloh 

Úlohy do Učebního textu jsem vybírala především podle dvou kritérií: náhodné 

pokusy v úlohách by měly být snadno realizovatelné, aby bylo možné vypočtenou 

pravděpodobnost ověřit v praxi, a měly by být blízké žákovu prostředí, aby žákovi připadaly 

zajímavé. Zároveň jsem usilovala o jejich rozmanitost. 

Při výběru jsem byla značně omezena obtížností úloh. Obtížností mám na mysli 

především rozsáhlost souborů prvků, se kterými se pracuje. Tyto soubory mohou být jen tak 

velké, aby si je žák dokázal představit. Zároveň by si žák měl pod jednotlivými prvky umět 

představit konkrétní jevy. Z těchto důvodů je většina úloh v učebním textu klasických. 

S kartami, kostkami, mincemi apod. má žák mimoškolní zkušenosti, a jsou mu tedy blízké. 

Protože úlohy svíce náhodnými pokusy řeší žáci pomocí stromových diagramů, 

vyskytují se v Učebním textu maximálně čtyři dílčí pokusy. Stromové diagramy pro více 

pokusů už by byly velmi složité, zvyšovala by se pravděpodobnost chyby a žáky by 

odrazovaly. Ani pro pochopení principů pravděpodobnosti nejsou takové úlohy nezbytné. 

Text zadání úloh musel být také částečně přizpůsoben mladším žákům. Snažila jsem 

se o co nejjednodušší a nejkratší formulace. Zatímco se ve středoškolských učebnicích hovoří 

o „rubu" a „líci", jakožto neutrálním označení, v Učebním textu používám atraktivnější 

označení „panna" a „orel". Z pochopitelných důvodů nahrazuji „kouli" „kuličkou", která 

nevzbuzuje žádné asociace. 
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UČEBNÍ TEXT 
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PRAVDĚPODOBNOST 

ÚVOD 

Když lidé váhají, kterou z možností zvolit, nechají za sebe někdy rozhodnout náhodu. 

Házejí mincí, losují nejkratší sirku, házejí kostkou apod. Věří, že takové řešení je spravedlivé, 

protože náhoda nikomu nenadržuje. Na náhodě je založeno mnoho her, především hazardních. 

Postupně se dozvíš, že i náhoda má svá pravidla. 

Poznámky na úvod 

„Panna" na minci je strana s číslem a „orel" je strana se znakem (např. u naší mčny se lvem). 

Hrací kostkou se rozumí klasická kostka tvaru krychle s čísly 1 až 6. 

Hracím čtyřstěnem se rozumí pravidelný čtyřstěn, ,jehož stěny jsou očíslovány 1, 2, 3, 4. Výsledkem 

hoduje číslo stěny, na níž čtyřstěn leží" ([3], s. 86). 

Sada mariášových karet obsahuje 32 karet, od každé barvy (srdce, kule, žaludy, zelené) osm karet (eso, 

král, svršek, spodek, X, IX, VIII, VII). 

Herní plán rulety je v příloze 1. Obsahuje čísla 0 až 36. Nula je zelená, 18 čísel je červených (1, 3, 5, 7, 

9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36) a 18 čísel je černých (2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 

26,28,29,31,33,35). 

Kulička se losuje tak, aby všechny kuličky měly stejnou šanci být vybrány. Stejně tak se vybírá karta, 

hádá číslo, roztáčí ruleta,... 

ZAMYSLI SE ... 
I. Úkol: Odpověz na následující otázky a své odpovědi zdůvodni. 

1. Dostaneš z příští písemky z matematiky pětku? 

2. Podaří se ti získat základní vzdělání? 

3. Dostaneš tento týden „zaracha"? 

4. Budeš se dnes večer dívat na televizi? 

5. Před šachovou hrou si hráči mezi sebou určují, kdo bude mít bílé a kdo černé figurky, 

tak, že jeden si vylosuje buď černého, nebo bílého pěšáka. Kdo získá bílé figurky, je ve 

výhodě, protože začíná hru. Je pro hráče výhodnější volit figurku sám, nebo nechat 

vybrat soupeře? 

6. Proč má v různých stolních hrách s hrací kostkou padnutí šestky zvláštní význam? Padá 

šestka méně často než ostatní čísla? 
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7. Tři soutěžící, včetně tebe, postoupili do finále. Vítěz se bude losovat. Jakou máš šanci 

na výhru? 

8. Co je při hře „Kámen, nůžky, papír" nejvýhodnčjší zvolit, abys vyhrál? Kámen, nůžky, 

nebo papír? 

9. Vaše rodina pozvala na návštěvu tetu. Teta, která vždycky drží slovo, slíbila, že vás 

navštíví jednu z příštích čtyř nedělí. Kterou neděli ji budete očekávat nejvíc? 

10. Máš větší šanci hodit dvěma hracími kostkami součet 11, nebo součet 12 ([31, s. 95)? 

T Ř I H R Y 

II. Úkol: Zahraj si následující hry. Výsledky tě možná překvapí, nebo aspoň pobaví. 

VĚŠTÍRNA 
Hra začíná na poli s otázkou Dokončíš bez obtíží ZŠ?. Hráč hodí čtyřikrát mincí a po 

každém hodu se posune o jedno pole dolů. Jestliže padne panna, posune se doleva ve směru 

šipky ano, jestliže padne orel, posune se doprava ve směru šipky ne. Vyznač si svůj postup na 

hracím plánu. Proč se (téměř) nikdo nestane VYSOKOŠKOLÁKEM nebo 

KRIMINÁLNÍKEM ([43], s. 481)? (Hrací plán ve větším formátuje v příloze 2.) 

TEST INTELIGENCE 

Na pole A, B, C, D a E rozmísti podle svého uvážení nápisy: HLAVA GENIÁLNÍ, 

HLAVA CHYTRÁ, HLAVA OTEVŘENÁ, HLAVA DUTÁ a HLAVA PRÁZDNÁ. Svoji 
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figurku postav na pole S (start), házej mincí a postupuj po herním plánu směrem dolů. Jestliže 

padne panna, posuň figurku doleva, jestliže padne orel, posuň figurku doprava. Vyznač si svůj 

postup na hracím plánu. Jak musíš rozmístit nápisy, abys měl velkou šanci na pozitivní 

výsledek testu ([43], s. 481)? (Hrací plán ve větším formátuje v příloze 3.) 

DVĚ KOSTKY A SOUČTY 
Dva hráči hází střídavě dvěma kostkami. Pivní hráč získá bod, jestliže padne součet 2, 

3, 4, 10, 11, nebo 12. Druhý hráč získá bod, jestliže padne součet 5, 6, 7, 8, nebo 9. Vyhraje 

ten hráč, který bude mít po 30 hodech více bodů. Kdo asi vyhraje? 

Hru pozměníme: První hráč získá bod, jestliže padne součet 2, 3, 4, 10, 11, nebo 12. 
Druhý hráč získá bod, jestliže padne součet 6, 7, nebo 8. Jestliže padne součet 5, nebo 9, 
nezíská bod nikdo. Kdo asi vyhraje ([44], s. 78 - 80)? 

NÁHODNÉ POKUSY 
Ve fyzice a chemii provádíš řadu pokusů. Jsou to pokusy, které mají „vždy tentýž, 

předem očekávaný výsledek" ([1], s. 83). Jestliže ponecháš led v prostředí s pokojovou 

teplotou, víš předem, co se stane. Led po určité době roztaje. Protože se tak stane vždy, vznikl 

fyzikální zákon o změnách skupenství. Led by se choval jinak jen v tom případě, pokud bys 

změnil podmínky pokusu, např. tlak. 
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Existují i „pokusy, jejichž výsledek neumíš předem určit" ([2], s. 202). Při hodu hrací 

kostkou nevíš, které číslo padne. Není žádný důvod domnívat se, že by třeba číslo čtyři mělo 

padnout spíše než ostatní čísla. Těmto pokusům říkáme náhodné, protože Jejich výsledek je 

nejistý a závisí na náhodě" ([1], s. 84). Pokus můžeš provést víckrát za sebou při dodržení 

stejných podmínek a přesto dostaneš různé výsledky. Je to tím, že „pokus ovlivňuje mnoho 

drobných vlivů" ([1], s. 84). Při hodu kostkou záleží na tom, jakou sílu použiješ při hodu, jak 

je před hodem kostka natočena, z jaké výšky házíš apod. Tyto vlivy jsou tak nepatrné, že jim 

při pokusu nevěnuješ pozornost. Také je neumíš ovlivnit. Při hře s kostkou se můžeš pokusit 

hodit tak, aby padlo žádané číslo. Většinou se ti to však nepovede. 

„Klasickými náhodnými pokusy jsou slosování loterie, tahy sportky, hody hrací 

kostkou nebo mincí, rozdání karet, otáčení rulety apod. ([2], s. 202)" 

III. Úkol: Navrhni sám další náhodné pokusy. 

NÁHODNÉ JEVY 
IV. Úkol: Co všechno se může stát, jestliže provedeš následující náhodné pokusy? 

• hod desetikorunovou mincí 

• hod hrací kostkou 

• vybrání jedné karty ze sady mariášových karet 

• vylosování jedné kuličky z osudí, kde jsou červené, modré a černé kuličky 

• upuštění krajíce chleba namazaného z jedné strany máslem na zem 

Každý náhodný pokus (hod hrací kostkou, vybrání karty ze sady mariášových karet, 

losování kuličky z osudí apod.) končí určitým výsledkem (padnutí šestky, vybrání srdcového 

esa, vylosování červené kuličky apod.). Při provádění náhodného pokusu budeš vždy 

sledovat, zda nastane, nebo nenastane určitý náhodný jev (padnutí sudého čísla, vybrání 

kulové karty, vylosování červené kuličky apod.). „Za náhodný jev lze považovat každý 

výsledek náhodného pokusu (např. vybrání žaludového esa) nebo skupinu výsledků (např. 

vybrání libovolného esa) ([1], s. 85)." Náhodné jevy se značí velkými písmeny latinské 
abecedy. 

Jestliže po provedení náhodného pokusu nastal jev A, říkáme, že výsledek pokusu byl 

příznivý jevu A. Např. výsledky „padnutí jedničky" a „padnutí dvojky" jsou příznivé jevu 
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„padne číslo menší než tři". Výsledky „padnutí trojky", „padnutí čtyřky", „padnutí pětky" 

a „padnutí šestky" nejsou příznivé tomuto jevu. 

V. Úkol: Jmenuj několik jevů, které nejsou náhodné. 

PRAVDĚPODOBNOST NÁHODNÉHO JEVU 

Ačkoliv u náhodných pokusů přesně nevíš, jak dopadnou, přesto můžeš odhadovat, 
který jev nastane s větší a který s menší pravděpodobností. 

VI. Úkol: Co se asi stane v následujících situacích? 

1. V osudí je deset bílých a jedna černá kulička. Jednu kuličku vylosuješ. Jakou bude mít 
asi barvu? 

2. Hraješ s kamarádem hru. Začínat bude ten, kdo hodí hrací kostkou větší číslo. Tvůj 

kamarád hodil pětku. Kdo asi bude začínat hru? 

3. Společně se čtyřmi lidmi máš rozhodnout, kdo z vás splní nepříjemný úkol. Rozhodli 

jste, že ten, kdo si vylosuje nejkratší párátko. Ty budeš losovat první. Jakou máš šanci, 

že budeš pro tento úkol vybrán? 
4. Při třech hodech mincí padla třikrát panna. Jaká je šance, že panna padne i počtvrté 

([42], s. 51)? 

5. Je výhodnější koupit si los v loterii, kde vyhrává 10 losů z 50, nebo v loterii, kde 
vyhrává 15 losů ze 75 ([3], s. 114)? 

Pravděpodobnost (šance, že se něco stane) se v běžném jazyce vyjadřuje slovy nebo 

slovními spojeními. Podívej se na svoje odpovědi z úkolu I. Jak pravděpodobnost vyjadřuješ 
ty? 

Příklad: Tvůj sourozenec se chystá na školní výlet, sraz je přímo na nádraží. Ale protože si 

všechno nechává na poslední chvíli, nestihl si zabalit všechny věci. Běhá zoufale po bytě a ve 

spěchu se tě ptá: „Myslíš, že ten vlak stihnu?" Co mu odpovíš? 

v 

Řešení: Máš mnoho možností. Jestli má sourozenec ještě dost času do odjezdu vlaku, můžeš 
povzbudivě říct např. „Určitě.", „Naprosto jistě.", „Stoprocentně.", „O tom není pochyb.", 
„Na sto procent." nebo „To je na beton." 
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Ale když do odjezdu vlaku zbývá jen pár minut, nebo když ehceš sourozence trochu 

naštvat, řekneš např. „Určitě ne.", „Rozhodně ne.", „To je bez šance.", „To je nemožné." nebo 

„Máš nulovou pravděpodobnost." 

Také si nemusíš být zcela jist, co se stane, a vyjádříš pochyby, např. „Možná.", 

„Pravděpodobně ne.", „To je jedna ku dvěma.", „Asi ano.", „Spíše ne.", „Je to padesát na 

padesát.", „Máš malou šanci." nebo „Máš nepatrnou naději." ([42], s. 10 - 16). 

Taková vyjádření jsou nepřesná, nedají se porovnávat (co je víc: „asi ano" nebo „spíše 

ano"?) a jsou velmi subjektivní (závisí na mínění člověka, který je pronáší). Proto se 

pravděpodobnost naučíš vyjadřovat čísly. 

Definice pravděpodobnosti: Jestliže jsou výsledky náhodného pokusu stejně možné 

(pravděpodobné), vzájemně se vylučují a zároveň jeden z nich nastane vidy, potom se 

pravděpodobnost náhodného jevu A určí podle vzorce P{Á) = ~, kde m je počet 

výsledků příznivých jevu A a #i je počet všech výsledků pokusu ([1], s. 92). 

Příklad: Jaká je pravděpodobnost, že při hodu hrací kostkou padne jednička? 

Řešení: Při hodu hrací kostkou může nastat šest různých výsledků pokusu (n = 6). Padnutí 

všech čísel je stejně pravděpodobné, nemohou padnout dvě čísla zároveň a jedno číslo padne 

vždy. Příznivý výsledek je jeden - padnutí jedničky (m = 1). Pravděpodobnost padnutí 

jedničky je P(l) = — = - . 
n 6 

VII. Úkol: Vrať se k úkolu IV. a uprav svoje odpovědi tak, aby vyhovovaly definici 
pravděpodobnosti. 

STROMOVÉ DIAGRAMY 
Velmi užitečným nástrojem pro počítání pravděpodobností jsou stromové diagramy. 

Stromový diagram začíná náhodným pokusem (hod kostkou, losování karty apod.). Od 

pokusu vedou šipky („větve") ke sledovaným náhodným jevům a šipkám jsou přiřazeny 

pravděpodobnosti jednotlivých náhodných jevů. Náhodné jevy musí zahrnovat všechny 
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možnosti a musejí se vzájemně vylučovat (vždy musí nastat právě jeden náhodný jev) ([42], 

s. 20-21). 

Příklad: V osudí je zelená, fialová, žlutá, černá a červená kulička. Hráč vyhraje, jestliže 

vylosuje najeden pokus černou kuličku. Jaká je pravděpodobnost výhry? 

První zn&soh řešení: Při losování jedné kuličky z pěti může nastat pět různých výsledků 

pokusu (n = 5). Vylosování všech kuliček je stejně pravděpodobné, výsledky se vzájemně 

vylučují (nelze vylosovat např. zelenou a fialovou kuličku zároveň) a jedna kulička musí být 

vylosována vždy. Příznivý výsledek je jeden - vylosování černé kuličky (m = 1). 

Pravděpodobnost vylosování černé kuličky je P(černá) = ™ = ^ . Pravděpodobnosti 

vylosování ostatních kuliček jsou stejné: 

P (zelená) = P(fialová) = P(šlutá) = P(červená) = ^. 

Pravděpodobnosti všech výsledků náhodného pokusu znázorňuje stromový diagram: 

| prohra | prohra | prohra prohra | 

LOSOVANÍ KULIČKY 

Druhy způsob řešení: Diagram lze zjednodušit ([42], s. 22). Všechny výsledky náhodného 

pokusu lze rozdělit na dvě skupiny: výsledky, které znamenají pro hráče výhru (výsledky 
v r • r . 

pnznive jevu, že hráč vyhraje), a výsledky, které znamenají pro hráče prohru (výsledky 

nepříznivé jevu, že hráč vyhraje). IIráč vyhraje, jestliže vylosuje černou kuličku, a prohraje, 

jestliže vylosuje zelenou, fialovou, žlutou, nebo červenou kuličku. Pravděpodobnost výhry je 

P(výhra) = I , pravděpodobnost prohry je P(prohra) = ~. 
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Stromový diagram: 

f LOSOVÁNÍ KULIČKY | 

4 0 / \ l / í 

VIII. Úkol: Doplň do následující věty číslo. 

Součet pravděpodobností všech možných vzájemně se vylučujících náhodných jevu je 

u každého pokusu roven ... ([3], s. 92). 

V Ý P O Č E T P R A V D Ě P O D O B N O S T I 
Příklad: Jaká je pravděpodobnost, že při hodu mincí padne panna? 

Řešeni: Při hodu mincí může padnout buď panna, nebo orel (« = 2). Příznivý výsledek je 

m _ 1 jeden - padnutí panny ( m = 1). Pravděpodobnost padnutí panny je P{ panna)-----

Stromový diagram: 

| HOD KOSTKOU | 

orel 

p M I 1/2 | 

Příklad: V osudí je žlutá, červená, zelená, modrá a dvě černé kuličky. Vylosuješ jednu 

kuličku. Jaká je pravděpodobnost, že bude černá? 

Řešení: Z osudí můžeš vylosovat šest různých kuliček (n = 6). Dva výsledky jsou příznivé -

vylosování jedné, nebo druhé černé kuličky (m = 2). Pravděpodobnost vylosování černé 

kuličky je P(černá) = - = - = - . 
n 6 3 
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Stromový diagram: 

Úlohy: 

1. Ze sady mariášových karet náhodně vybereš jednu kartu. Jaká je pravděpodobnost, že to 

bude eso ([3], s. 105)? 

2. V ruletě jednou vsadíš na první tucet čísel. Jaká je pravděpodobnost, že vyhraješ ([3], 

s. 102)? 

3. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu kostkou padne sudé číslo dělitelné třemi (|3J, 

s. 125)? 

4. V tombole je 200 losů, z nich bude vylosováno 40 vyhrávajících losů. Jeden los si 

koupíš. Jaká je pravděpodobnost, že vyhraješ ([3], s. 96)? 

5. U testové otázky je jen jedna z možností a) až d) správná. Jaká je pravděpodobnost, že 

zvolíš správnou odpověď, jestliže tipuješ ([3], s. 119)? 

6. V osudí jsou lístky se jmény všech žáků tvojí třídy. Vylosuješ jeden lístek. Jaká je 

pravděpodobnost, že na něm bude jméno chlapce ([3]. s. 105)? 

7. Losuješ jednu kartičku s obrázkem zvířete, které potom budeš předvádět. Na kartičkách 

je kočka, pes, kráva, žába, prase, slepice a slon. Jaká je pravděpodobnost, že budeš 

předvádět zvíře, které nemáš rád? 

8. Do třídy chodí 32 žáků, dnes čtyři chybí. Osm z přítomných žáků není připraveno na 

hodinu. Jaká je pravděpodobnost, že vyzkoušený žák nebude připraven ([3], s. 105)? 

9. Máš uhodnout dvoucifemé číslo menší než 45, které je dělitelné třemi. S jakou 

pravděpodobností ho můžeš uhodnout? 

10. Hraješ s kamarádem hru „Černý Petr". Máš čtyři karty a kamarád pět karet. 

a) Jaká je pravděpodobnost, že si od něho vylosuješ Černého Petra? 

b) Při losování karty jsi měl štěstí a Černého Petra sis nevybral. Jaká je 
pravděpodobnost, že si ho vylosuješ v dalším kole? 

Pravidla hry; Hraje se s 31 kartami. Jedna z nich je Černý Petr a ostatní karty tvoří 

dvojice. Hráči si mezi sebou rozdají všechny karty. Jestliže má někdo mezi svými 
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kartami dvojici, odloží ji stranou. Kdo má nejméně karet, začíná hru. Vylosuje si od 

soupeře vpravo jednu kartu. Pokud získá dvojici, odloží ji stranou. Pokračuje hráč 

vpravo. Hra končí, jestliže jsou všechny dvojice odloženy. Ten, komu zůstal Černý Petr, 

prohrál. 

IX. Úkol: Podívej se na své odpovědi z úkolu VI. a případné chyby oprav. Pozor na čtvrtou 
otázku! 

SČÍTÁNÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ 
Příklad: Jaká je pravděpodobnost, že při hodu hrací kostkou padne jednička, nebo šestka? 

První způsob řešení: Při hodu hrací kostkou může nastat šest různých výsledků (n = 6). Dva 

jsou příznivé (m = 2). Pravděpodobnost padnutí jedničky, nebo šestky je 

P(\,nebo 6) = - = - = I 
n 6 3 

Stromový diagram: 

I 4/6 H 

Druhv ypíkoh řešeni: Pravděpodobnost padnutí jedničky je Pravděpodobnost 

padnutí šestky je stejná: P(6) = —. Tyto jevy nemohou nastat oba zároveň (vzájemně se 
6 

vylučují), proto lze jejich pravděpodobnosti sečíst: 

P(l, nebo 6) = P( 1) + P{6) = 1 + 1 = 1 . 
o o i 
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Stromový diagram: 
| HOD KOSTKOU | 

ri/6 - 4 / 6 

WĚJá 
1 6 F1 0 <M 

n* 1/6 4/6 | 

Jestliže se náhodné jevy A, B navzájem vylučují, potom se pravděpodobnost, že nastane 

jev A, nebo jev B, určí jako součet jejich pravděpodobností: P(A, nebo B) = P(A) + P(B) 

([3],s. 97). 

Příklad: Losuješ jednu kartu ze sady mariášových karet. Jaká je pravděpodobnost, že 

vylosuješ eso nebo srdcovou kartu? 

První způsob řeSení: Při losování jedné karty ze sady mariášových karet může nastat 

32 různých výsledků pokusu (« = 32). Příznivých výsledků je 11 (m = 11). Pravděpodobnost 
wj 1 1 

vylosování esa nebo srdcové karty je P(eso nebo srdcová karta) = — = — . 

Stromový diagram: 

srdce 

kule eso král svr-
šek 

spo 
dek X IX VIII VII 

žaludy eso 
svr-
šek 

spo-
dek X VIII VII 

zelené eso 

! 
král svr-

šek 
spo-
dek 

X IX VIII VII 

1 1/32 21/32 
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_ 4 - I Druhy zp&sob řešení: Pravděpodobnost vylosování esa je P(eso) - — - g • 

8 1 
Pravděpodobnost vylosování srdcové karty je P(srdcovákarta) = — = - . Tyto jevy se 

ovšem vzájemně nevylučují. Jestliže vylosuješ srdcové eso, bude vylosováno eso a srdcová 

karta zároveň. Pravděpodobnost vylosování esa a pravděpodobnost vylosování srdcové karty 

nelze jen sečíst. Aby byly všechny výsledky započítány jen jednou, musí se od součtu odečíst 

pravděpodobnost, že nastanou oba jevy zároveň. Oba jevy zároveň nastanou jen v jednom 

případě - jestliže vylosuješ srdcové eso. Pravděpodobnost tohoto jevu je 

P (srdcové eso) = ~ . Pravděpodobnost vylosování esa nebo srdcové karty je 

1 1 1 11 P(eso nebo srdcová karta) = P(eso) + P(srdcová karta) - P(srdcové eso) = - + — • 
8 4 32 32 

Stromový diagram: 

| LOSOVÁNÍ KARTY I 
8/32. 

21/32 

srdce 

kule 

[4/32 

žaludy 

zelené 

ЕЯТ1 
srdce 

král svr-
šek 

spo-
dek X IX VIII VII 

král svr-
šek 

spo-
dek X IX VIII VII 

král svr 
šek 

spo 
dek 

X IX VIII VII 

Г 21/32 ] 
I . . * t. . . , „ n a s U t zároveň, nelze jejieh pravděpodobnosti ponze sčitat. Jestliže mohou íevy A a o nasiai 
Pravděpodobnost, i e nastan. jev ^ nebo jev B, se vypoěte jaUo sonee, pravděpodobnost, 

jevů , a B, „d něhož se odeěte pravděpodobnost, kd , nastanon oba jev, zároveň: 

P(A nebo B) = P(A) + P(B) - P(A a zároveň B) ([3], s. 98). 
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Přiklad: Z 28 žáků 8. ročníku má 20 žáků psa, 14 žáků andulku a 5 žáků nemá žádné zvíře. 

Jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybraný žák 8. ročníku má zvíře ([1], s. 88)? 

_ 2 0 = 5 
První způsob řešeni: Pravděpodobnost vybrání žáka se psem je P(pes) - ^ 

Pravděpodobnost vybrání žáka s andulkou je P(andulka) = -^ = ^ . T y t o jeVy 86 vzajemnC 

nevylučují. Jestliže má z 23 žáků 20 žáků psa a 14 žáků andulku, potom 11 žáků musí mít obě 

zvířata. Pravděpodobnost vybrání žáka s oběma zvířaty je P(pes a zároveň andulka) = - -

Pravděpodobnost vybrání žáka, který má nějaké zvíře, je 

5 1 P(pes nebo andulka) = P(pes) + P(andulka) - P(pes a zároveň andulka) = -+ - •- 2g - 2g • 

Druhy způsob řešení: Z 8. ročníku lze vybrat buď žáka, který má nějaké zvíře, nebo žáka, 

který nemá žádné zvíře. Tyto dva jevy (vybrání žáka se zvířetem a vybrání žáka bez zvířete) 

se vzájemně vylučují. Součet jejich pravděpodobností tedy musí být roven 1 (viz ukol Vil) . 

Pravděpodobnost vybrání žáka, který nemá žádné zvíře, je P(nic) = ^ . Pro pravděpodobnost 

vybrání žáka se zvířetem musí platit P ( p e s nebo andulka) + P(nic) = 1. Pravděpodobnost 

vybrání žáka, který má nějaké zvíře, je 

5 _ 23 
P(pes nebo andulka) = 1 - P(nic) ~ 1 ~ 2 8 ~ 28 ' 

V některých případech je snazší určit pravděpodobnost, že sledovaný jev A nenastane, tedy 

pravděpodobnost, že nastane takzvaný jev opačný k jevu A (označení A'). 

Součet pravděpodobností náhodného jevu A a jevu k němu opačného A' je vždy roven 

jedné: P(A) + P(A') = \ ([3],s. 100). 

Úlohy: 

1. Jaká je pravděpodobnost, že v ruletě padne červené nebo liché číslo ([3], s. 102)? 

2. Jaká je pravděpodobnost, že při hodu kostkou padne sudé číslo nebo číslo dělitelné 

třemi ([3], s. 125)? 
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3. V osudí jsou čísla 1 až 40. Jaká je pravděpodobnost, že vybereš číslo, které je dělitelné 
čtyřmi nebo pěti? 

4. V loterii je 500 losů, ze kterých jeden vyhrává první cenu, pět vyhrává druhou cenu 

a dvacet vyhrává třetí cenu. Jaká je pravděpodobnost, že na zakoupený los vyhraješ ([3], 

s. 96)? 

5. Ze 31 žáků 9. ročníku má 18 žáků bratra, 15 žáků sestru a čtyři jsou jedináčci. Jaká je 

pravděpodobnost, že náhodně vybraný žák 9. ročníku má sourozence ([11, s. 88)? 

J I N É V Y J Á D Ř E N Í P R A V D Ě P O D O B N O S T I 

V běžném životě se pravděpodobnost často vyjadřuje jinak než zlomkem. Říká se, ze 
člověk si je jist na 90 %, že šance je 1 : 2, že pravděpodobnost narození chlapce je přibližné 
0,516. 

Vyjádření pravděpodobnosti poměrem není v běžném chápání jednoznačné. První 

číslo v poměru vyjadřuje vždy počet příznivých výsledků, ale druhé číslo může vyjadřovat 

buď počet všech možných výsledků (I), nebo počet nepříznivých výsledků (II). Šance na 

výhru 1 : 2 může znamenat, že ze dvou losů jeden vyhrává (I), nebo že ze tří losů jeden 

vyhrává a dva nevyhrávají (II). V dalším textuje poměr užíván jen ve významu I. 

Přikladl V osudí je bílá, červená, zelená a černá kulička. Vylosuješ jednu kuličku. 

Pravděpodobnost vylosování černé kuličky vyjádři 
a) zlomkem, 

b) desetinným číslem, 

c) poměrem, 

d) procenty. 

Řešeni: Při losování jedné kuličky lze vylosovat bílou, červenou, zelenou, nebo ČC1T10U 

kuličku. Všechny výsledky jsou stejně pravděpodobné. 

a) Všech možných výsledků je 5 (« = 5), příznivý výsledek je jeden (m = 1). 

Pravděpodobnost vylosování černé kuličky je P(černá) = — = ^. 

b) Zlomek se převede na desetinné číslo tak, že se vydělí čitatel jmenovatelem. 

Pravděpodobnost vylosování černé kuličky je P(černá) = 1:4 = 0,25. 
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c) Jeden výsledek ze čtyř je příznivý. Pravděpodobnost vylosování černé kuličky je 

P(černá) = 1:4 (jedna černá kulička ku všem čtyřem kuličkám). 

d) Základ (100 %) tvoří vylosování všech čtyř kuliček. Vylosování jedné kuličky ze čtyř 

představuje 25 %. Pravděpodobnost vylosování černé kuličky je P(černá) = 25%. 

Jestliže je pravděpodobnost vyjádřena desetinným číslem, stačí ji vynásobit 100 (1 % 

je _1_) a z í skáš pravděpodobnost v procentech: 0,25 • 100 = 25, P(černá) = 25%. 

Jestliže je pravděpodobnost vyjádřena zlomkem, vynásobíš čitatele zlomku 100, 

výsledek vydělíš jmenovatelem zlomku a získáš pravděpodobnost v procentech: 

M 0 0 = 100,100:4 = 25, P(černá) = 25%. 

Úlohy: 

1. Uveď náhodný pokus ajeden jeho výsledek, jehož pravděpodobnost je 

a) 50 %, 

b) 75%, c) 10%. 
2. V loterii vyhrává 10 losů. Šance na výhru jc 1 : 5. Kolik je v loterii losů? 

3. V osudí Je 7 červených kuliček. Kolik nejméně bílých kuliček musíš do osudí přidat, 

aby pravděpodobnost vylosování bílé kuličky byla alespoň 0,4? 

GEOMETRICKÁ PRAVDĚPODOBNOST 
Geometrická pravděpodobnost je pravděpodobnost jevů, které souvisejí s obsahem 

S geometrických obrazců. Určuje se podle vzorce P(A) = - f , kde SA je obsah plochy příznivé 
o 

jevu A a S je obsah celé plochy. 

Příklad: Vrabec letí proti oknu a nevidí, které jeho části jsou zavřené. Jakou má šanci, že se 

trefí do jedné z otevřených částí? Okno je složeno z rovnoramenného trojúhelníku a tří 

čtverců (viz obrázek; šedé části jsou zavřené, bílé otevřené). 
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15 ml 

3. Jaká je pravděpodobnost, že neřiditelné UFO, které poletí na Zem, přistane a) na 

pevnině, b) v Evropě, c) v Česku ([32], s. 122)? 

STATISTICKÁ DEFINICE PRAVDĚPODOBNOSTI 
X. Úkol: Proveď následující pokusy alespoň 30-krát a zaznamenej jejich výsledky. 

1. Házíš desetikorunovou mincí. Kolikrát padne panna a kolikrát orel? 

2. Krajíc chleba namazaný z jedné strany máslem umísti namazanou stranou nahoru do 

výšky 1,5 m a nech spadnout na zem. Kolikrát spadne namazanou stranou dolů 

a kolikrát nahoru ([3], s. 80)? 

3. Připínáček zvedni do výšky 1 m, natoč ho hrotem dolů a nech spadnout. Kolikrát 

spadne hrotem nahoru a kolikrát hrotem dolů? 

4. Krabičku od zápalek zvedni do výšky 1,5 m, natoč nejmenší stěnou dolů a nech 

spadnout. Kolikrát dopadne na největší stěnu, kolikrát na nejmenší stěnu a kolikrát na 

prostřední stěnu ([3], s. 90)? 

V některých případech nejsou všechny výsledky náhodného pokusu stejně možné 

(pravděpodobné), proto nelze pro výpočet pravděpodobnosti použít výše uvedenou definici. 

Při házení krabičkou od sirek se dá např. očekávat, že krabička spadne častěji na největší 

stěnu než na nejmenší stěnu. V takových případech se při výpočtu pravděpodobnosti 

postupuje jinak. Nejprve se provede několik náhodných pokusů a zjistí se, kolikrát nastal 

sledovaný jev. Potom se určí „relativní četnost r náhodného jevu A podle vzorce r( A) - ^ , 

kde n je počet provedených pokusů a m je počet pokusů, ve kterých nastal daný náhodný jev 

ctil, S. 93)". Jestliže se uskuteční velký počet pokusů, může se relativní četnost náhodného 

jevu považovat za jeho pravděpodobnost. „Čím více pokusů bude provedeno, tím více se bude 

relativní četnost blížit teoretické pravděpodobnosti jevu ([2], s. 207)." 

40 



XI. Úkol: Vypočítej relativní četnosti náhodných jevů z úkolu X. 

XII. Úkol: Vyrob falešnou kostku tak, aby pravděpodobnost padnutí šestky byla větší než — 
4 

([3], s. 115). 

NEZÁVISLE POKUSY 

Náhodné pokusy můžeš provádět vícekrát za sebou. „Jestliže pravděpodobnost 

výsledku kteréhokoliv pokusu nezávisí na výsledcích ostatních pokusů, říká se, že jsou 

náhodné pokusy nezávislé ([1], s. 107)." Např. při hodu hrací kostkou výsledek prvního hodu 

neovlivní výsledek dalších hodů. V každém hodu je pravděpodobnost padnutí kteréhokoliv 

čísla —. 
6 

Úlohy s nezávislými pokusy se naučíš řešit několika způsoby. Při řešení pomocí 

definice pravděpodobnosti se můžeš dopustit chyby při určování počtu všech možných 

výsledků pokusu. Při provádění dvou nezávislých pokusů je výhodné zapisovat všechny 

možné výsledky do tabulky. Řešení pomocí stromových diagramů je názornější, ale při 

provádění více nezávislých pokusů může být diagram hodně složitý. 

Příklad: Hodíš hrací kostkou s čísly 1 až 6 a kostkou s písmeny A, B, C, D, E, F. Jaká je 

pravděpodobnost padnutí jedničky a áčka? 

První způsob řešení: Z následující tabulky je vidět, že všech možných výsledků pokusuje 36 

(« = 36): 

HOD DVĚMA KOSTKA S ČÍSLY ; 

KOSTKAMI 1 2 3 4 5 6 I 

> A 1A 2A 3A 4A 5A 6A j 
w § B 1B 2B 3B 4B 5B 6B 
C/3 »-H-1 PH C 1C 2C 3C 4C 5C 6C 
C/3 D ID 2D 3D 4D 5D 6D 

Vi E 1E 2E 3E 4E 5E 6E 
O F 1F 2F 3F 4F 5F 6F i 
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Jeden výsledek (1A) je příznivý (m = 1). Pravděpodobnost padnutí jedničky a áčka je 

P(1 a zároveň A) = — = — . 
n 36 

Druhy způsob řešení: Představ si, že nejprve házíš třeba kostkou s čísly a potom kostku 

s písmeny. V prvním hodu je pravděpodobnost padnutí jedničky />(1) = — . Ve druhém hodu 
6 

je pravděpodobnost padnutí áčka P(Á) = — . Jednička padne v jednom případě ze šesti, tedy 

v jedné šestině případů. Áčko padne také v jedné šestině případů. Jednička a áčko padnou 

„v jedné šestině z jedné šestiny případů", neboli v — z — případů. Hodnotu — z — spočítáš 
6 6 6 6 

vynásobením těchto zlomků: — •— = — . Pravděpodobnost padnutí jedničky a áčka je 
6 6 36 

a zároveň A) = i»(l) • P(A)= ~r' ~r= -
6 6 36 

Třetí způsob řešení: Pravděpodobnost lze určit pomocí stromového diagramu: 

| HOD KOSTKOU s ČÍSLY""! 

| HOD KOSTKOU s PÍSMENY] | HOD KOSTKOU S PÍSMENY! 

1/6 / \ í / 6 1/6 J 

• | B | C | D | E | F | D 0 C M E | F | 

1/36 1 5/36 | F 5/36 11 25/36 L 

Když určuješ pravděpodobnosti podle stromového diagramu, stačí mezi sebou 

vynásobit čísla u větví vedoucích k požadovanému výsledku ([42], s. 40). Všimni si, že součet 

všech pravděpodobností na konci stromu je roven jedné. 
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Jestliže v prvním hodu nepadne jednička, nemusíš už házet dál, protože jednička 

a áčko už nemohou padnout. Stromový diagram by tedy mohl vypadat i takto: 

| HOD KOSTKOU s Č Í S L Y ] 

l/ú / 5/6 

I 2 | 3 I 4 I 5 f 7 

IHOD KOSTKOU S PÍSMENYI I — — II 1 5/6 ] 

ó | B| C | D | E | F | 

1/36 ; 1 5 / 3 6 1 

Příklad: Jaká je pravděpodobnost, že při dvou hodech hrací kostkou padnou dvě šestky? 

První způsob řeSení (CHYBNÝ!): Možná tě napadne řešit příklad tímto způsobem 

(v postupuje ovšem klasická chyba): 

Znázorníš všechny výsledky tohoto náhodného pokusu: 

• • # • • • • • 
• 

• • • • • • • • 

i . -
# 

• 
• 

• 
• 

• • • • 
• 

• 
• • • # • # 

• • # # • • • 
• 

• 
• 

• 
• # • . 

# • • • • 
• • • 

• • # # • • 
• • • • • • • • # « # # 

• • • * # 
• • «« 

V • # • • • • • # • 
# # # # 

Všech možných výsledků pokusu je 21 (« = 21), příznivý výsledek je jen jeden (w = 1). 

Pravděpodobnost padnutí dvou šestek je P(dvě šestky) = — = —. 
n 21 
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Druhy způsob řešení (SPRÁVNÝ): V každém hodu je pravděpodobnost padnutí šestky 

P(6) = —. Dvě šestky padnou v — z — případů. Pravděpodobnost padnutí dvou šestek je 
6 6 6 

P(dvě šestky) = P(6) • P(6) = i . i := ^ . 

Třetí způsob řešení (SPRÁVNÝ): Stromový diagram: 

| l . HOD KOSTKOU! 

1/6 

12. HOD KOSTKOUj 

1 / 6 / \ 5/fi 
12. HOD KOSTKOU! 

1/6 / ^5/6 

I B | , | 2 | 3 | , | 5 | O | 1 | 2 | 3 | A\ S 

• /36 I I 5/36 II № G | | 25/36 1 

Stromový diagram by mohl vypadat i takto: 

|l. HOD KOSTKOUj 
1/6 . / 5/6 

12. HOD KOSTKOU! 

í/e/^Ví« 
5/6 

'.Kjfljly I 1 | 2 | 3 | 4 | 5 
I/3G 1 I 5/36 i 

V obou diagramech je součet všech pravděpodobností je opět roven jedné. 

XIII. Úkol: Oprav chybný způsob řešení v předchozím příkladu. 
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XIV. Úkol: Nakresli stromový diagram pro tři hody hrací kostkou a urči pravděpodobnost 

padnutí tří šestek. 

Příklad: Ze sady mariášových karet vybereš jednu kartu a hodíš hrací kostkou. Jaká je 

pravděpodobnost, že hodíš prvočíslo a vybereš srdcovou kartu ([42], s. 153)? 

První způsob řešení: Ze sady mariášových karet lze vybrat 32 různých karet, na hrací kostce 

může padnout šest různých čísel. Všech možných výsledků je 32-6 = 192 (m = 192); jsou 

zapsány v tabulce na následující straně. Příznivé jsou takové výsledky, kdy je vybrána 

srdcová karta a padne prvočíslo; jsou označeny P. V. (PŘÍZNIVÝ VÝSLEDEK). Prvočísla jsou 

Čísla, která mají právě dva dělitele - číslo 1 a samo sebe. V tomto případě jsou to čísla 2, 3, 5 

(1 není prvočíslo). Příznivých výsledků je 8-3 = 24 (m = 24). Pravděpodobnost padnutí 

prvočísla a vybrání srdcové karty je 

P( prv. a zároveň srdcová karta) = — = = —. 
n 192 8 

Tabulku lze zjednodušit. Sada mariášových karet obsahuje osm karet od každé barvy - srdce, 

kule, žaludy, zelené. Na kostce může padnout prvočíslo, nebo složené číslo, případně 

jednička: 

HOD KOSTKOU A 

VYLOSOVÁNÍ 

HRACÍ KOSTKA HOD KOSTKOU A 

VYLOSOVÁNÍ prvočíslo složené číslo, nebo 1 
KARTY 

s r d c e 1 
8 

1 
8 

H kule 1 
8 

1 
8 

< 
o < 
C/3 

žaludy 1 
8 

1 
8 

zelené 1 
8 

1 
8 



HOD KOSTKOU A HRACÍ KOSTKA 

VYLOSOVÁNÍ 1 2 3 4 5 6 

KARTY 

eso srdce P.V. P.V. P.V. 
kule n 

žaludy 
zelené 

král srdce P.V. P.V. P.V. 

kule 
žaludy J 
zelené 

svršek srdce P.V. P.V. P.V. 

kule 
žaludy • i 

H 
zelené 

spodek srdce P.V. P.V. P.V. 

8 
A > 
o 

kule 
8 

A > 
o 

žaludy 8 
A > 
o 

zelené 
>cn deset srdce P.V. P.V. P.V. 

3 kule 
s < žaludy 

zelené 
c» 
* 

devět srdce P.V. P.V. P.V. 
kule 

žaludy 
zelené J 

osm srdce P.V. P.V. P.V. 

kule 
žaludy 
zelené 

sedm srdce P.V. P.V. P.V. 

kule 

žaludy 
zelené 



Situace se podstatně zjednodušila. Místo 192 možných výsledků jich je jen 8 (n - 8), všechny 

jsou stejně pravděpodobné. Jeden výsledek je příznivý (m =1). Pravděpodobnost vylosování 

srdcové karty a padnutí prvočísla je P(prv. a zároveň srdcová karta ) = — = - . 
n 8 

Takové zjednodušení se ovšem může provést, jen když jsou všechny jevy v řádcích 

(vylosování srdcové, kulové, žaludové, zelené karty) stejně pravděpodobné a všechny jevy ve 

sloupcích (padnutí prvočísla a složeného čísla, nebo jedničky) také stejně pravděpodobné 

([42], s. 154). Naše zjednodušení tuto podmínku splňuje: 

8 1 
P(srdce) = P(kule) = P(žaludy) = P(zeleně) = — = — a zároveň 

3 1 P(2 nebo 3 nebo 5) = P(\ nebo 4 nebo 6) = - = - . 
6 2 

Sruhv způsob řešení: Ze sady mariášových karet vybereš srdcovou kartu v jedné čtvrtině 

případů. Na hrací kosce padne prvočíslo v polovině případů. Vybrání srdcové karty a padnutí 

prvočísla nastane v 1 z 1 případů. Pravděpodobnost vybrání srdcové karty a padnutí 

prvočísla je P(srdcová karta a zároveň prv.) = P(srdcová karta) • P(prv) = 1.1 = 1. 

Xřetí znůsob řešení: Stromový diagram: 

VYBRÁNÍ KARTY f 

1/4 ^ ^ ^ 3/4 

kule žalu- zele-kule 
dy né 

| HOD KOSTKOU | 

1/2 .1/2 
| HOD KOSTKOU | 

1 / 2 / № 

prvočíslo m 0 0 j prvočíslo 0 6 

• L I 1/8 | | 3/8 | í 
c 

3/8 
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A zjednodušený stromový diagram: 

| VYBRÁNÍ KARTY | 

1/4 ^ 3/4 

| HOD KOSTKOU 

1/2 1 V. 

| prvočíslo 

I 1/8 • 1 

1 4 

1/8 

kule žalu 
dy 

zele-
né 

3/4 

Součet všech pravděpodobností je v obou diagramech opět roven jedné. 

Příklad: Házíš dvěma kostkami. Ty získáš bod, jestliže padne součet 2. Soupeř získá bod, 

jestliže padne součet 3. Jestliže padne jiný součet, nezíská bod nikdo. Je tato hra spravedlivá 

([3], s. 95)? 

Řešení (CHYBNÉ!): Někdo by mohl chybně uvažovat takto: 

Při hodu dvěma kostkami lze získat 11 různých součtů. Součet 2 i součet 3 padnou 

1 s pravděpodobností P(souč. 2) = P(souč. 3) = — • Hraje spravedlivá. 

XV. Úkol: Zahraj si tuto hru (házej alespoň 30-krát). Podle předchozí úvahy by měla být 

spravedlivá. Vezmi si dvě různě barevné kostky, např. zelenou a modrou a zaznamenej, 

která čísla padnou na zelené a která na modré kostce. Proč má soupeř větší šanci na 

výhru než ty? 

£říklad: Vytvoř sloupcový diagram, který bude vyjadřovat pravděpodobnosti padnutí 

jednotlivých součtů pro dva hody hrací kostkou. 
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Řešení: Všech možných výsledků je 36: 

HOD DVĚMA I. KOSTKA ; 

KOSTKAMI I 2 3 4 5 6 

1 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 1 + 3 = 4 1 + 4 = 5 1 + 5 = 6 1 + 6 = 7 

2 2 + 1 = 3 2 + 2 = 4 2 + 3 = 5 2 + 4 = 6 2 + 5 = 7 2 + 6 = 8 G 
co 3 3 + 1 = 4 3 + 2 = 5 3 + 3 = 6 3 + 4 = 7 3 + 5 = 8 3 + 6 = 9 
O 
i4 4 4 + 1 = 5 4 + 2 = 6 4 + 3 = 7 4 + 4 = 8 4 + 5 = 9 4 + 6 = 10 

<N 5 5 + 1 = 6 5 + 2 = 7 5 + 3 = 8 5 + 4 = 9 5 + 5 = 10 5 + 6 = 11 

6 6 + 1 = 7 6 + 2 = 8 6 + 3 = 9 6 + 4 = 10 6 + 5 = 11 6 + 6 = 12 

Vypočítáme pravděpodobnosti padnutí jednotlivých součtů: 

Pravděpodobnost padnutí součtu 2 je P(souč. 2) = — . 36 

2 1 
Pravděpodobnost padnutí součtu 3 je P(souč. 3) = — = —. 

36 18 

3 1 
Pravděpodobnost padnutí součtu 4 je P(souč. 4) = — = —. 

4 1 
Pravděpodobnost padnutí součtu 5 je P(souč. 5) = — = - . 

Pravděpodobnost padnutí součtu 6 je P(souč. 6) = ~ . 36 

Pravděpodobnost padnutí součtu 7 je P(souč. 7) = A - i . 36 6 

Pravděpodobnost padnutí součtu 8 je P(souč. 8) = A . 36 

Pravděpodobnost padnutí součtu 9 je P(souč. 9) = — = ^-. 36 9 

3 1 
Pravděpodobnost padnutí součtu 10 je P(souč. 10) = — = — . 

36 12 

2 1 
Pravděpodobnost padnutí součtu 11 je P(souč. 11) = — = —. 

36 18 

Pravděpodobnost padnutí součtu 12 je P(souč. 12) = —. 
36 
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Diagram tvoří sloupce (pro každý součet jeden), jejichž výška odpovídá pravděpodobnosti 

daného součtu: 

Úlohy: 

1. Hoď hrací kostkou s čísly 1 až 6 a kostkou s písmeny A, B, C, D, E, F. Jaká je 

pravděpodobnost, že padne prvočíslo a samohláska? 

2. Hoď třikrát hrací kostkou. Odhadni a potom vypočítej pravděpodobnost padnutí aspoň 

jedné šestky. Vytvoř sloupcový diagram, který bude vyjadřovat pravděpodobnosti 

padnutí šestky v prvním, druhém a třetím hodu ([42], s. 105). 

3. Kolikrát (nejméně) musíš hodit hrací kostkou, aby pravděpodobnost padnutí aspoň 

jedné šestky byla větší než ([42], s. 105 )? 

4. V prvním osudí je sedm žlutých a tři červené kuličky, ve druhém osudí šest žlutých 

a deset červených kuliček. Náhodně zvolíš osudí a z něho vylosuješ jednu kuličku. Je 

pravděpodobnější vylosování žluté, nebo červené kuličky ([3], s. 96)? 

5. V testu jsou ke každé ze čtyř otázek nabízeny odpovědi a) až d). Vždy je správná jen 

jedna odpověď. Na test ses nepřipravil a žádnou odpověď nevíš. Jaká je 

pravděpodobnost, že na všechny otázky odpovíš špatně? Vytvoř sloupcový diagram, 

který bude vyjadřovat pravděpodobnosti žádné, jedné, dvou, tří a čtyř chyb ([3]. s. 119). 

6. Hodíš dvěma hracími kostkami. Je pravděpodobnější, že padne sudý, nebo lichý součet 

([2]. s. 224)? 

7. V příborníku jsou lžíce, nože a vidličky. Přijde první číšník, vezme náhodně jeden kus 

a donese ho hostovi. Potom přijde druhý číšník, vezme náhodně jeden kus a donese ho 
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hostovi. Nakonec udělá to samé i třetí číšník. Jaká je pravděpodobnost, že host dostane 

celý příbor? 

8. Proč se podle hry Věštírna (kapitola TŘI HRY) (téměř) nikdo nestane 

VYSOKOŠKOLÁKEM nebo KRIMINÁLNÍKEM? Vytvoř sloupcový diagram, který 

bude vyjadřovat pravděpodobnosti, že se hráč dostane na jednotlivá pole. 

9. Jaké rozmístění nápisů ve hře Test inteligence (kapitola TŘI HRY) je nejvýhodnější? 

10. Vrať se ke hře Dvě kostky a součty (kapitola TŘI HRY). Dokážeš vysvětlit, proč 

častěji vyhrává druhý hráč? 

XVI. Úkol: Prohlédni si své odpovědi z úkolu I., oprav chyby a správné odpovědi zdůvodni. 

POKUSY, KTERÉ NEJSOU NEZÁVISLÉ 

Jak už bylo řečeno, nezávislé pokusy jsou takové, kdy výsledek jednoho pokusu 

neovlivní výsledek dalších pokusů. „Mince si nepamatuje, která strana na ní padla ([42], 

s. 49)." V každém hodu jsou šance padnutí panny i orla stejné. Při sto hodech může padnout 

stokrát orel a ani jednou panna. (Připomeň si otázku 4 z úkolu VI.) 

Výsledky pokusů, které nejsou nezávislé, se naopak ovlivňují. Po provedení jednoho 

náhodného pokusu se změní pravděpodobnosti všech náhodných jevů. Z úplné sady 

mariášových karet vybereš každou kartu s pravděpodobností /» = ^ . Po vybrání jedné karty 

(např. srdcového esa) se změní pravděpodobnosti vybrání všech dalších karet. Srdcové eso už 

nelze podruhé vybrat (pravděpodobnost jeho vybrání bude nula) a pravděpodobnost vybrání 

ostatních karet bude P2 = J J ([42], s. 127). 

Příklad: V osudí jsou dvě černé kuličky a tři bílé. 

a) Vylosuješ jednu kuličku, vrátíš ji do osudí a vylosuješ druhou kuličku. 

b) Vylosuješ najednou dvě kuličky. 

Jaká je pravděpodobnost, že obě vylosované kuličky budou černé? Pro kontrolu urči 

i Pravděpodobnosti zbylých náhodných jevů a všechny pravděpodobnosti sečti. 

51 



Řešení: 

2 a) V prvním tahu vybereš černou kuličku s pravděpodobností P(černá) = — . Vrátíš ji do 

2 

osudí. Ve druhém tahu vybereš černou kuličku také s pravděpodobností P(černá) = —. 

Pravděpodobnost vylosování dvou černých kuliček je 2 2 4 

P(dvě černé) = P(černá) • P(černá) = —• — = — . 

Pravděpodobnost vylosování černé kuličky v prvním tahu a bílé kuličky ve druhém tahu 
je P(l. černá a zároveň 2. bílá) = P( 1. černá) • P(2. bílá) = - • - = —. 

5 5 23 

Pravděpodobnost vylosování bílé kuličky v prvním tahu a černé kuličky ve druhém tahu 

je P(1. bílá a zároveň 2. černá) = P( 1. bílá) • P(2. černá) = | • | = A . 

Pravděpodobnost vylosování dvou bílých kuliček je 

P(dvě bílé) = P(bílá) • P(bílá) = | • | = A . 

Součet pravděpodobností všech jevů je roven jedné: 

P(dvě černé) + P(l. černá a zároveň 2. bílá) + P(1. bílá a zároveň 2. černá) + P(dvě bílé) = 

- A + A + A + A - i 
~ 25 + 25 + 25 + 25 ~ ' 
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Stromový diagram: Zjednodušený stromový diagram: 

LOSOVANÍ 
2. KULIČKY 

LOSOVANÍ 
2. KULIČKY 

LOSOVANÍ 
1. KULIČKY 

LOSOVANÍ 
2. KULIČKY 

LOSOVÁNÍ 
1. KULIČKY 

b) I. Nejprve předpokládej, že v prvním tahu vylosuješ černou kuličku. Pravděpodobnost 
2 

tohoto jevu je P{\.černá)--. V osudí zůstane jedna černá a tři bílé kuličky. Ve 

druhém tahu vylosuješ černou kuličku s pravděpodobností P, (2. černá) = ~ a bílou 
3 

kuličku s pravděpodobností P; (2. bílá) = —. Pravděpodobnost vylosování dvou 

2 1 1 

černých kuliček je P(dvě černé) = P (1. černá) • P, (2. černá) = -•- = — . 

Pravděpodobnost vylosování černé kuličky a potom bílé kuličky je 

P( 1. černá a zároveň 2. bílá) = P( 1. černá) • P, (2. bílá) = -•- = — . 
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LOSOVÁNÍ 
2. KULIČKY 

LOSOVÁNÍ 
1. KULIČKY 

LOSOVANÍ 
2. KULIČKY 

LOSOVÁNÍ 
2. KULIČKY 

LOSOVANÍ 
1. KULIČKY 

II. Nyní předpokládej, že v prvním tahu vylosuješ bílou kuličku. Pravděpodobnost 
3 

tohoto jevu je P(l.bílá) = — . V osudí zůstanou dvě černé a dvě bílé kuličky. Ve 

druhém tahu vylosuješ černou i bílou kuličku se stejnou pravděpodobností: 

2 1 
P„ (2. černá) = P„ (2. bílá) = — = —. Pravděpodobnost vylosování bílé a potom černé 

kuličky je P(1. bílá a zároveň 2. černá) = P{\. bílá) • Pa (2. černá) = | •• | = A. 

Pravděpodobnost vylosování dvou bílých kuliček je 

P{dvě bílé) = P(l. bílá) • P„ (2. bílá) = | . I = A. 

Součet pravděpodobností všech jevů je roven jedné: 

P(dvě černé) + P(\. černá a zároveň 2. bílá) + P( 1. bílá a zároveň 2. černá) + P(dvě bílé) = 

~10 + 10 + 10 + 10 ~ 

Stromový diagram: Zjednodušený stromový diagram: 

54 



Úlohy; 

1. V osudí jsou čtyři černé a čtyři bílé kuličky. Náhodně vybereš dvě kuličky. Jaká je 

pravděpodobnost, že budou mít různou barvu ([3], s. 105)? 

2. V osudí je pět černých a 15 bílých kuliček. Z osudí vylosuješ jednu kuličku, vrátíš ji 

zpět a přidáš 20 kuliček stejné barvy, jakou měla vylosovaná kulička. Jaká je 

pravděpodobnost, že ve druhém tahu vylosuješ černou kuličku? Jaká je 

pravděpodobnost, že druhá vylosovaná kulička bude mít jinou barvu než první ([31, 

s. 123)? 

3. Ze sady mariášových karet vybereš dvě karty. Jaká je pravděpodobnost, že alespoň 

jedna z nich bude eso ([3], s. 105)? 

4. Hádáš dvouciferné číslo dělitelné dvěma a zároveň třemi, které je menší než 55. Máš pět 

pokusů. Jaká je pravděpodobnost, že ho uhodneš? Vytvoř sloupcový diagram, který 

bude vyjadřovat pravděpodobnosti uhodnutí čísla na první, druhý, třetí, čtvrtý a pátý 

pokus. 

5. V tombole je 50 losů, z nichž 10 vyhrává. Jaká je pravděpodobnost, že získáš aspoň 

jednu výhru, koupíš-li si tři losy ([3], s. 96)? 

6. Je pravděpodobnější, že ve skupině pěti lidí bude mít každý narozeniny jiný měsíc, nebo 

že aspoň dva budou mít narozeniny ve stejný měsíc ([42], s. 123)? 

7. Jaká je pravděpodobnost, že se ti podaří otevřít trezor s třímístným číselným kódem, 

jestliže vyzkoušíš pět kombinací ([2], s. 213)? 

8. Ve třídě s 20 žáky mají být vylosováni tři žáci. Žák, který vkládal lístky se jmény žáků 

do osudí, ale podváděl. Místo svého jména a jména svého kamaráda vložil do osudí dva 

lístky se jménem spolužáka Josefa Procházky, který se tak ocitl v osudí třikrát. Jaká je 

pravděpodobnost, že podvod bude při losování odhalen? 

9. Ve třídě s 20 žáky mají být vylosováni tři žáci. Žák, který vkládal lístky se jmény žáků 

do osudí, ale podváděl. Místo svého jména vložil do osudí lístek se jménem spolužáka 

Josefa Procházky a místo jména svého kamaráda lístek se jménem spolužáka Karla 

Nováka. Jaká je pravděpodobnost, že podvod bude při losování odhalen? Výsledek 

porovnej s výsledkem předchozí úlohy. 

10. V obchodě mají 12 žárovek, z nichž dvě jsou vadné. Zákazník si vybere a koupí tři 

žárovky. Jaká je pravděpodobnost, že všechny budou bez vady ([3], s. 105)? 
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ZÁVĚR 

V předchozím textu ses naučil určovat pravděpodobnosti náhodných jevů 

v jednoduchých případech. Pomocí pravděpodobnosti umíš předvídat výsledky náhodných 

pokusů. Nikdy si ale nemůžeš být jist, co se opravdu stane. Když se na zkoušku naučíš 

29 otázek ze 30, pravděpodobnost ti v žádném případě nezaručí, že si vylosuješ otázku, kterou 

umíš. Je sice malá šance, že ze třiceti otázek si vylosuješ tu jednu jedinou, kterou neumíš, ale 

stát se to může. Záleží na štěstí. 
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ŘEŠENÍ 

NÁHODNÉ POKUSY 
III. Úkol: Náhodným pokusem je např. pozorování barvy prvního auta, které projede kolem 

pozorovatele, nebo pozorování, která z rozsypaných kuliček se zakutálí nejdále. 

NÁHODNÉ JEVY 
IV. Úkol: Výsledkem náhodného pokusu může být např.: 

• padnutí panny, nebo padnutí orla 

• padnutí jedničky, dvojky, trojky, čtyřky, pětky, nebo šestky 

• vybrání srdcové, kulové, žaludové, nebo zelené karty 

• vylosování červené, modré, nebo černé kuličky 

• spadnutí krajíce namazanou stranou nahoru, nebo namazanou stranou dolů 

V. Úkol: Náhodným jevem není např. rozsvícení žárovky po zapojení do elektrického 

obvodu, spadnutí vyhozeného míče na zem, příjezd vlaku do stanice v době určené 

jízdním řádem. 

PRAVDĚPODOBNOST NÁHODNÉHO JEVU 
v 

^1. Úkol: 

• Jevy padnutí panny a padnutí orla vyhovuje definici. Oba jevy jsou stejně 

pravděpodobné, vzájemně se vylučují a jeden z nich nastane vždy. 

• Jevy padnutí jedničky, padnutí dvojky, padnutí trojky, padnutí čtyřky, padnutí pětky a 

padnutí šestky vyhovují definici. Všechny jevy jsou stejně pravděpodobné, vzájemně 

se vylučují a jeden z nich nastane vždy. 

• Jevy vybrání srdcové karty, vybrání kulové karty, vybrání žaludové karty a vybrání 

zelené karty vyhovují definici. Všechny jevy jsou stejně pravděpodobné, vzájemně se 

vylučují a jeden z nich nastane vždy. 
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• Nevíš, kolik kuliček od každé barvy je v osudí, proto nemůžeš rozhodnout, zda jsou 

všechny jevy (vylosování červené kuličky, vylosování modré kuličky a vylosování 

černé kuličky) stejně pravděpodobné. Další dvě podmínky definice jsou splněny. 

• Nelze rozhodnout, zda jsou oba jevy (spadnutí krajíce chleba namazanou stranou 

nahoru a spadnutí namazanou stranou dolů) stejně pravděpodobné. Další dvě 

podmínky definice jsou splněny. 

STROMOVÉ DIAGRAMY 
VIII. Úkol: Součet pravděpodobností všech možných vzájemně se vylučujících náhodných 

jevů je u každého pokusu roven 1. 

VÝPOČET PRAVDĚPODOBNOSTI 
Úlohy; 

. v 4 1 
1. Pravděpodobnost vybrání esa je P(eso) = — = ~. 

32 o 
12 

2. Pravděpodobnost výhry je Piyýhra) = —. 

3. Pravděpodobnost padnutí sudého čísla dělitelného třemi je P(6) = - . 
6 

40 1 
4. Pravděpodobnost výhry je P(výhra) = — = - . 

5. Pravděpodobnost zvolení správné odpovědi je P(správná odpověd ) = - . 
* 4 

6. Pravděpodobnost závisí na počtu žáků ve třídě a na počtu chlapců: 

Pichlapec) = chlapu . 
žáci 

7. Pravděpodobnost závisí na počtu tvých neoblíbených zvířat: 

r>, ui'u >\ neoblíbené P(neoblibene) = . 

8 2 
8. Pravděpodobnost vybrání nepřipraveného žáka je P(nep. žák) = — = - . 

28 7 

9. Pravděpodobnost uhodnutí dvouciferného čísla menšího než 45, které je dělitelné třemi, 

je P(uhodnutí) = —. 
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10. Pravděpodobnost vybrání Černého Petra je 

a) P(Černý Petr) = i , 

b) PiČerný Petr) = | . 

IX. Úkol: 

1. Vylosovaná kulička bude pravděpodobně bílá. Pravděpodobnost vylosování bílé kuličky 

je P(bílá) - a pravděpodobnost vylosování černé kuličky P(černá) = ^ . 

2. Hru bude pravděpodobně začínat protihráč. Pravděpodobnost, že hodíš číslo menší než 
4 2 1 

pět, je P(l, nebo 2, nebo 3, nebo 4) = — = - . S pravděpodobností /'(5) = - hodíš také 
6 3 6 

pětku a budete oba házet znovu. S pravděpodobností P(6) = — budeš hru začínat ty. 
6 

3. Pravděpodobně vybrán nebudeš. Pravděpodobnost, že si vylosuješ nejkratší párátko, je 

P(nejkr. párátko) = - . Pravděpodobnost, že ho nevylosuješ, je P(jiné párátko) = —. 
5 5 

4. Pravděpodobnost padnutí panny i orla je ve všech hodech stejná: 

P(panna) = P(orel) = —. Oba jevy jsou stejně pravděpodobné. 

5. Pravděpodobnost výhry je v obou loteriích stejná. V první loterii je pravděpodobnost 

výhry P{ (výhra) = H = I a ve druhé P2 (výhra) = = I . 

SČÍTÁNÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ 
Ělohi: 

1. Pravděpodobnost padnutí červeného nebo lichého čísla je 

P(červené nebo liché) = P(červené) + P(liché) - P(čeřvené a zároveň liché) = 

18 1 8 _ 1 0 _ 1 3 
" 36 36 36 ~ 18 

2. Pravděpodobnost padnutí sudého čísla nebo čísla dělitelného třemi je 

P(sudé nebo d.3) = P(sudé) + P(d.3)-P(sudé a zároveň d.3) = - + - - - = - . 
6 6 6 3 

3. Pravděpodobnost vybrání čísla dělitelného čtyřmi nebo pěti 
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1 0 X 9 9 
P(dA nebo d.5) = P(dA) + P(d. 5) - .4 a zároveň d.5) = - + — - — = ±. 

40 40 40 5 

4. Pravděpodobnost výhry je 

1 5 20 13 Piyýhrá) = P(1. cena) + P(2. cena) + P(3. cena) = + + = — . 500 500 500 250 

5. Pravděpodobnost vybrání žáka, který má bratra nebo sestru, je 

P(bratr nebo sestra) = P(bratr) + P(sestra) - P(bratr a zároveň sestra) = 
= 18 __6__ 27 
~ 3 1 + 3 1 3 1 ~ 3 Í ' 

Jednodušší řešení: Pravděpodobnost opačného jevu, tedy vybrání žáka, který nemá 

4 
sourozence, je P(jedináček) = —. Pravděpodobnost vybrání žáka, který má sourozence, 

• o i 4 2 7 
je P = 1 = —. 

31 31 

JINÉ VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 
jjlohv: 

1. Např. 

a) padnutí panny při hodu mincí; padnutí sudého čísla při hodu hrací kostkou, 

b) vylosování srdcové, kulové, nebo žaludové karty ze sady mariášových karet; 

vylosování čísla menšího než 16 z čísel 1 až 20, 

c) vylosování modré kuličky z osudí, kde je jedna modrá kulička a 9 zelených; 

vylosování modré kuličky z osudí, kde jsou dvě modré kuličky a 18 zelených. 
1 10 

2. V loterii je 50 losů, protože P(výhrá) = - = —. 

3. Jestliže přidáme do osudí čtyři bílé kuličky, bude pravděpodobnost vylosování bílé 

4 — 

kuličky P(bílá) = — = 0,36 < 0,4. Do osudí musíme přidat nejméně pět bílých kuliček. 

Pravděpodobnost vylosování bílé kuličky bude P(bílá) = — = 0,416 > 0,4. 

GEOMETRICKÁ PRAVDĚPODOBNOST 
Ííoh :̂ 

1. Pravděpodobnost, že jablko zasáhne osobuje 
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P{psobá) - ^osoba - K'25~ 
S TT-1302 -7T-302 128 

2. Pravděpodobnost, že hodinky spadly do vody, je 

„ 15-2 + ;r-32+ — 
P(voda) = = « 0,29. 

S 15 

3. Povrch celé Země je přibližně 5 = 510 mil. km2, rozloha pevniny je přibližně 

Slvimna =147,9 mil. km2, rozloha Evropy je přibližně SEvnipa = 10,5 mil. km2 a rozloha 

Česka je přibližně SCesko = 78 866 km2. 

a) Pravděpodobnost, že UFO přistane na pevnině, je 

P ( p e m i n a ) m i - . i i Z M M . 0,290 000. 
yy S 510 000 000 

b) Pravděpodobnost, že UFO přistane v Evropě, je 

P M O P * ) - ^ - « № o s « . v y ' s 510 000 000 

c) Pravděpodobnost, že UFO přistane v Česku, je 

PiČesko) = = c J ^ 6 * 0,000155. v S 510 000 000 

STATISTICKÁ DEFINICE PRAVDĚPODOBNOSTI 

XI. Úkol: Relativní četnost jevu A určíme podle vzorce r(A) = —, n je počet všech pokusů 
n 

(hódů), které provedeme, m je počet pokusů (hodů), ve kterých nastal jev A. 

1. Relativní četnost padnutí panny je r(panná) = — = panny 

n hody 

Relativní četnost padnutí orla je r(orel) = — = orli 

n hody 

fti dolu 2. Relativní četnost spadnutí chleba namazanou stranou dolů je r(dolů) = — = 
n hody 

Relativní četnost spadnutí chleba namazanou stranou nahoru je 

, , . m nahoru r (nahoru) = — = . 
n hody 

3. Relativní četnost spadnutí připínáčku hrotem nahoru je r(nahoru) = — = na^oru 

n hody 
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Relativní četnost spadnutí připínáčku hrotem dolujQr(dolů) - — = 

4. Relativní četnost spadnutí krabičky na nejvčtší stěnuje r(nejv.) 

n hody 

m _ nejv. 
n hody 

Relativní četnost spadnutí krabičky na nejmenší stěnuje r{nejm.) = — = neJm' 
n hody 

m prostř 
Relativní četnost spadnutí krabičky na prostřední stěnuje r(prostř.) = — = — 1 

n hody 

XII. Úkol: Stěna proti šestce musí být zatížena víc než ostatní stěny. Pravděpodobnost určíme 

pomocí relativní četnosti. 

NEZÁVISLÉ POKUSY 

XIII. Úkol: Všech možných výsledků není 21, ale 36. Kromě možnosti (na 

první kostce padne jednička, na druhé dvojka), musíme započítat i možnost 

(na první kostce padne dvojka, na druhé jednička) apod. 

XIV. Úkol: Stromový diagram: 

13. HOD | _ 

l a A S « í/ó/̂ NJ/Ó 
M121*314151 • I i U | 3 | 4 | 5 | El l iUh»H 5 | O h h h h l B l 
| 5/216 || 5/216| | 25/216 1|5/216| | 25/216 |^5/2iq | 125/216 1 
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Pravděpodobnost padnutí tří šestek je P(3 šestky) = P(6) • P(6) • P{6) = I . I . I = _ L . 
6 6 6 216 

XV. Úkol: Při hodu zelenou a modrou hrací kostkou může nastat těchto 36 možností: 

HOD DVĚMA 

KOSTKAMI 

ZELENÁ KOSTKA HOD DVĚMA 

KOSTKAMI 1 2 3 4 5 6 

M
O

D
RÁ

 K
O

ST
K

A
 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

M
O

D
RÁ

 K
O

ST
K

A
 

2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 

M
O

D
RÁ

 K
O

ST
K

A
 

3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 

M
O

D
RÁ

 K
O

ST
K

A
 

4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 

M
O

D
RÁ

 K
O

ST
K

A
 

5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 

M
O

D
RÁ

 K
O

ST
K

A
 

6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 

Součet 2 padne jen v jednom případě (vyznačeno tučně), P(souč. 2) = — . Součet 3 může 
36 

2 1 
padnout dvěma způsoby (vyznačeno tučně), P(souč. 3) = — = -—. Ty získáš bod 

36 18 

s pravděpodobností P(souč. 2) = ~ , protihráč s pravděpodobností P(souč. 3) = —. 
36 18 

Protihráč má větší šanci na výhru. 

Správnost řešení zkontrolujeme pomocí stromového diagramu: 

3 4 5 6 

1 2. HOD KOSTKOU 1 

6/6 

i z 3 4 5 6 

5/36 ] [ 24/36 
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Pravděpodobnost padnutí součtu 2 je P(souč. 2) = P(l) • P( 1) = 1 . A = _L 
6 6 36 

pravděpodobnost padnutí součtu 3 je 

P(souč. 3) = P(l) • P(2) + P(2) • />(1) = I . I + I . I = _L 
6 6 6 6 18 

Úlohy: 

1. Stromový diagram: 

KOSTKAS ČÍSLY [ 

B D C F 

KOSTKA s PÍSMENY! — i 

2 / 6 / \ 4 / 6 

B C D F 

1 i/3 I 1 | [ 1/3 

Pravděpodobnost padnutí prvočísla a samohlásky je 

3 2 1 P(prvoč. a zároveň samohláska) = P(prvoč.) • P(samohláska) = - . 
6 6 6 

2. Stromový diagram je v řešení úkolu XIV. 

Pravděpodobnost padnutí šestky v prvním hoduje Px (6) = - . 
6 

Pravděpodobnost, že šestka v prvním hodu nepadne a ve druhém padne, je 

2 6 6 36 

Pravděpodobnost, že šestka nepadne v prvním ani ve druhém hodu, ale padne ve třetím 

u J • n / ^ 5 5 1 25 hodu, je PJ6) = . J 3 6 6 6 216 

Pravděpodobnost padnutí aspoň jedné šestky ve třech hodech je 
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P(aspoň jedna šestka) = Px (6) + P2 (6) + P3 (6) = - + A + 2L = A L 
6 36 216 216 

Pravděpodobnosti padnutí šestky 

(O o c JQ 0 
1 
KU 
> 
ra 

1/5 

3/20 

1/10 

1/20 

v 1. hodu ve 2. hodu 

padnutí šestky 

ve 3. hodu 

3. Stromový diagram je v řešení úkolu XIV. 

Pravděpodobnost padnutí šestky v prvním hoduje Px (6) = —. 
6 

Pravděpodobnost, že šestka v prvním hodu nepadne a ve druhém padne, je 

2 6 6 36 

Pravděpodobnost, že šestka nepadne v prvním ani ve druhém hodu, ale padne ve třetím 

i i . n 5 5 1 25 hoduje P3 (6) 
6 6 6 216 

Pravděpodobnost, že šestka nepadne v prvním ani ve druhém ani ve třetím hodu, ale 

5 5 5 1 125 
padne ve čtvrtém hodu, je PA (6) = — • — • — • — = 

6 6 6 6 1296 

Pravděpodobnost padnutí šestky v prvním nebo druhém hoduje 

Pravděpodobnost padnutí šestky v prvním, druhém nebo třetím hoduje 

Pravděpodobnost padnutí šestky v prvním, druhém, třetím nebo čtvrtém hodu je 
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Kostkou musíme hodit nejméně čtyřikrát, aby pravděpodobnost padnutí aspoň jedné 

šestky byla větší než A. 

4. Stromový diagram: 

IVQLB A QSUDlI 

12. OSUDÍ | 
0/lfi 

červena 
J K 

červená 

cervjpa 

Pravděpodobnost vylosování žluté kuličky je P(žlutá) = + = z 1U L lo oU 

,.v, • n í x , , 1 3 1 10 37 
Pravděpodobnost vylosováni cervene kuličky je P{cervená) = -• — + -•— = — 

2. 1U 2 1 o oU 

Pravděpodobnější je vylosování žluté kuličky. 
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5. Stromový diagram: 

|3. OTÁZKA! 
I M j ^ 3/4 

| 3. OTÁZKA] 
1/4 J / ' V P 

š 

13. OTÁZKA I 
1/4 V \ 3/4 

|4. OTÁZKA 14. OTÁZKA 14. OTÁZKA | 4. OTÁZKA | 4. OTÁZKA | 4. OTÁZKA | 4. OTÁZKA | 4. OTÁZKA 
I M / \ 3 / 4 l / 4 / \ j / 4 1 / 4 / N J 4 l / 4 / \ 3 / 4 1 H / \ 3 M 1 / 4 / V 3 / 4 1/4/X3/4 L / 4 / \ 3 / 4 

Pravděpodobnost, že všechny odpovědi budou špatně, je 

3 3 3 3 ot 
P( 4 = P(špatně) • P(špatně) • P(špatně) • P(špatně) = -._.£-•£ = .01 

4 4 4 4 256 

Pravděpodobnost, že tři odpovědi budou špatně, jc 

P(3 špatně) = 4 • [P(5práv«é) • P(špatně) • P(špatně) • P(špatně)] = 4 • 

Pravděpodobnost, že dvě odpovědi budou špatně, je 

P(2 špatně) = 6 • [P(s/?rówze) • P(správně) • P (špatně) • P(špatně)] = 6 • [ 

Pravděpodobnost, že jedna odpověď bude špatně, je 
\ 

P( 1 špatně) = 4 • [P(správně) • P(správně) • P(správně) • P(špatně)] = 4 • 

Pravděpodobnost, že žádná odpověď nebude špatně, jc 

I A 1 1 
4 4 4 4 

I I 1 1 
4 4 4 4 

1 1 1 3 

27 
64 

27 
128 

4 4 4 4 
_3_ 
64 

P(0 špatně) = P(správně)• P(správně)• P(správně) • P(správně) = -•-•-•-= 1 

4 4 4 4 256 
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Pravděpodobnosti špatných odpovědí 

* * (0 1/2 o 1/2 
c XI 2/5 
o "O 3/10 VJ Q-XD 1/5 

1/10 (0 
ÜL o 

1 
- l i | | 

1 2 3 

počet špatných odpovědí 

6. Všech možných výsledků je 36, jsou zapsány v tabulce: 

HOD DVĚMA 1. KOSTKA 

KOSTKAMI 1 2 3 4 5 6 ! 

1 1 4 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

2 
H 
X/i 

2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 
2 
H 
X/i 

3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 
O 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 
(N 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 

6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 « 

V polovině případů padne sudý součet (vyznačeno tučně) a v polovině případů lichý 

18 1 
součet. Pravděpodobnost padnutí sudého součtu je P(sudý souč.) = — = —. 

36 2 

18 1 
Pravděpodobnost padnutí lichého součtu je P(lichý souč.) = -— = - . Oba součty jsou 

36 2 

stejně pravděpodobné. 
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10. Stromový diagram: 

|3 ČÍŠNÍKI 13. Č1ČNÍK| |3Č1ŠNÍK| |3 ČÍŠNlK| |3.ČÍŠNÍK| |3 ČÍŠNÍKI |3. ČÍŠNÍKI |3.ČÍŠNÍK| 13. ČÍŠNÍK| 

1 1 1 2 

Pravděpodobnost, že host dostane celý příbor, je P(celý) = 6 • - • - • - = - . 

8. Stromový diagram: 

vy Y W " ^ ' 2 wJ y w f ^ f vý 

A o A 0 0 0 o o ^ o 

[ VS | MAT. | MAT, j VYUČ. | MAT. |VY»Č.| VYUČ. | NEZ. | MAT. |vYUČ.| VYUčj NEZ. [ VYUČ.| NEZ. | NEZ. \ KRIM. 

Na pole „VYSOKOŠKOLÁK" se hráč dostane s pravděpodobností 

2 2 2 2 16 

Na pole „MATURANT" se hráč dostane s pravděpodobností 

P(MAT.) = A-~ •-•-•- = - . 
2 2 2 2 4 
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Na pole „VYUČEN" se hráč dostane s pravděpodobností 

P(VYUČ.) = 6.1.1.1.1 = - . 
2 2 2 2 8 

Na pole „NEZAMĚSTNANÝ" se hráč dostane s pravděpodobností 

P(NEZ.) = 4.1.1.1.1 = 1. 
2 2 2 2 4 

Na pole „KRIMINÁLNÍK" se hráč dostane s pravděpodobností 

/ > ( ^ = 1 . 1 . 1 . 1 = 1 . 
2 2 2 2 16 

Věštírna 
2/5 

7/20 

g 3/10 

| 1/4 

H . 1/5 XD TJ 
> 3/20 
2 1/10 

VYSOKOŠKOLÁK mm-urant vyučen nezaměstnaný krimnAlnIk 

9. Stromový diagram: 

A | B | B | C | U | C | c | D | • | C | C I D C D D E 

Na pole „A" se hráč dostane s pravděpodobností P(pole A) = 1.1.1.1 = -1. 
2 2 2 2 16 
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Na pole „B" se hráč dostane s pravděpodobností P(pole 2?) = 4- —• — • — • —= — 
2 2 2 2 4 

Na pole „C" se hráč dostane s pravděpodobností P(pole C) = 6 1 . 1 I 1 - 2 
2 2 2 2~8 

Na pole „D" se hráč dostane s pravděpodobností P(pole £)) = 4 —• — • — • — = — 
2 2 2 2 4 ' 

Na pole „E" se hráč dostane s pravděpodobností Pípote £) = — • —. -I. — = -L 

2 2 2 2 16' 

Nejvýhodnější je rozmístit pozitivní hodnocení na pole „B", „C", „D" a negativní 

hodnocení na pole „A", „E". 

10. Všech možných výsledků je 36: 

HOD 

DVĚMA 

KOSTKAMI 

1. KOSTKA HOD 

DVĚMA 

KOSTKAMI 

1 2 3 4 5 6 

2.
 K

O
ST

K
A

 

1 1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 1 + 3 = 4 1 + 4 = 5 1 + 5 = 6 1 + 6 = 7 

2.
 K

O
ST

K
A

 2 2 + 1 = 3 2 + 2 = 4 2 + 3 = 5 2 + 4 = 6 2 + 5 = 7 2 + 6 = 8 

2.
 K

O
ST

K
A

 

3 3 + 1 = 4 3 + 2 = 5 3 + 3 = 6 3 + 4 = 7 3 + 5 = 8 3 + 6 = 9 

2.
 K

O
ST

K
A

 

4 4 + 1 = 5 4 + 2 = 6 4 + 3 = 7 4 + 4 = 8 4 + 5 = 9 4 + 6 = 10 

2.
 K

O
ST

K
A

 

5 5 + 1 = 6 5 + 2 = 7 5 + 3 = 8 5 + 4 = 9 5 + 5 = 10 5 + 6 = 11 2.
 K

O
ST

K
A

 

6 6 + 1 = 7 6 + 2 = 8 6 + 3 = 9 6 + 4 = 10 6 + 5 = 11 6 + 6 = 12 

Vypočítáme pravděpodobnosti padnutí jednotlivých součtů: 

1 
Pravděpodobnost padnutí součtu 2 je P(souč. 2) = 

36 

2 1 
Pravděpodobnost padnutí součtu 3 je P(souč. 3) = — = —. 

36 18 

3 1 
Pravděpodobnost padnutí součtu 4 je P(souč. 4) = — = —. 

4 1 
Pravděpodobnost padnutí součtu 5 je P{souč. 5) = — = - . 

Pravděpodobnost padnutí součtu 6 je P(souč. 6) = — . 
36 

Pravděpodobnost padnutí součtu 7 je P(souč. 7) = — = - . 
36 6 
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Pravděpodobnost padnutí součtu 8 je P(souč. 8) = — . 
36 

4 1 Pravděpodobnost padnutí součtu 9 je P(souč. 9) = — = —. 

3 1 Pravděpodobnost padnutí součtu 10 je P(souč. 10) = — = —. 
36 12 

2 1 Pravděpodobnost padnutí součtu 11 je P(souč. 11) = — = —. 
36 18 

Pravděpodobnost padnutí součtu 12 je P(souč. 12) = —. 
36 

Pravděpodobnost, že bod získá první hráč, je 

P(l.hráč) = 

= P(souč. 2) + P(souč. 3) + P(souč. 4) + P(souč. 10) + P(souč. 11) + P(souč. 12) = 

36 + 18 + 12 + 12 + 18 + 36 ~ 3 

Pravděpodobnost, že bod získá druhý hráč, je 

P(2.hráč) = P(souč. 5) + P(souč. 6) + P{souč. 7) + P(souč. 8) + P(souč. 9) = 

1 5 1 5 1 2 = - + — + - + — + - = - . 
9 36 6 36 9 3 

S větší pravděpodobností získá bod druhý hráč. 

V pozměněné hře získá bod s větší pravděpodobností také druhý hráč. 

Pravděpodobnost, že bod získá první hráč, je stejná: P(\ .hráč) = ^ . Pravděpodobnost, 

že bod získá druhý hráč, je 

P(2.hráč) = P(souč. 6) + P(souč. 7) + P(souč. 8) = — + - + — = - . 
36 6 36 9 

. Úkol: 

1. Závisí na konkrétním žákovi. 

2. Závisí na konkrétním žákovi. 

3. Závisí na konkrétním žákovi. 

4. Závisí na konkrétním žákovi. 

5. Nezáleží na tom, kdo bude vybírat figurku. Pravděpodobnost vybrání bílé i černé 

figurky je stejná: P(bílá) = P(černá) = - . 
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6. Šestka nepadá častěji než ostatní čísla. Pravděpodobnost padnutí všech čísel je stejná: 

P(l) = P(2) = P( 3) = P( 4) = P(5) = P( 6) = i . 

7. Tvoje šance na výhru je P(výhra) = 1 . 

8. Všechny volby mají stejnou šanci na výhru. Všechny možnosti jsou zapsány v tabulce: 

l.HRAC 2. HRAC VYHRAJE 

kámen kámen remíza 

kámen nůžky 1. hráč; nůžky se otupí o kámen II 

kámen papír 2. hráč; papír zabalí kámen 

nůžky kámen 2. hráč; nůžky se otupí o kámen 

nůžky O Ví nuzky remíza 

nůžky papír 1. hráč; nůžky rozstříhají papír 

papír kámen 1. hráč; papír zabalí kámen 

papír o v í nuzky 2. hráč; nůžky rozstříhají papír 

papír papír remíza 

Remíza nastává s pravděpodobností P(remíza) = - = - . Oba hráči vyhrávají se 

3 1 

stejnou pravděpodobností: P(\. hráč) = P( 2. hráč) = - = - . 

Stromový diagram: 
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Pravděpodobnost výhry prvního hráče, druhého hráče i remízy je stejná: 

P(1 .hráč) = P(2.hráč) = P(remíza) = 1.1 + 1.1 + 1.1 = 1 
3 3 3 3 3 3 3 ' 

9. Tetičku budeš očekávat každou neděli se stejnou pravděpodobností. 

Stromový diagram: 

př i j ede 

I . NEDĚLE! 

! nepřijede | 

|2. NEDĚLE! 
1 / 3 / \ 2 / 3 

přijede 

př i j ede 

nepřijede 

|3 . NEDĚLE! 

| nepřijede| 

|4. NEDĚLE! 

J i n 

K S B 

Pravděpodobnost, že tetička přijede první neděli, je P(l) = 1 . 
4 

3 1 1 Pravděpodobnost, že tetička přijede druhou neděli, je P{2) = - . - = _. 

3 2 1 1 
Pravděpodobnost, že tetička přijede třetí neděli, je P(3) = - . - . - = _ . 

3 2 1 1 1 

Pravděpodobnost, že tetička přijede čtvrtou neděli, je P(4) = - — — — = 

10. Větší šanci má součet 11. Součet 11 může padnout dvěma způsoby: 11 = 5 + 6 = 6 + 5. 
Pravděpodobnost padnutí součtu 11 je P(souč. 11) = — = —. Součet 12 může padnout 

36 18 

jedním způsobem: 12 = 6 + 6. Pravděpodobnost padnutí součtu 12 je 

P(souč. 12) = — . 
36 

74 



POKUSY, KTERÉ NEJSOU NEZÁVISLÉ 
Úlohy: 

1. Stromový diagram: 

nňtinžnnžnn^ti 

4 3 3 Pravděpodobnost vybrání dvou černých kuliček je P(dve černé) = - . - = _ 

4 4 2 Pravděpodobnost vybrání černé a bílé kuličky je P(černá a bílá) = -•- = - . 

4 4 2 
Pravděpodobnost vybrání bílé a černé kuličky je P(bílá a černá) = - . 

8 7 7 

4 3 3 
Pravděpodobnost vybrání dvou bílých kuliček je P(dvě bílé) = -•— = — . 

Pravděpodobnost, že vybrané kuličky budou mít různou barvu, je 

P = P(černá a bílá) + P(bílá a černá) = - + - = - . 
7 7 7 

75 



10. Stromový diagram: 

5 25 5 
Pravděpodobnost vylosování dvou černých kuliček je P(dvě černé) = — •— = —. 

5 15 3 
Pravděpodobnost vylosování černé a bílé kuličky je P(černá a bílá) = — • — = — 

15 5 3 
Pravděpodobnost vylosování bílé a černé kuličky je P(bílá a černá) = = — 

15 35 21 
Pravděpodobnost vylosování dvou bílých kuliček je P(dvě bílé) = — • — = —. 

Pravděpodobnost, že ve druhém tahu vylosujeme černou kuličkuje 
5 3 1 

P(2. černá) = P(dvě černé) + P(bilá a černá) = — + — = - . 

Pravděpodobnost, že druhá vytažená kulička bude mít jinou barvu než první J e 
3 3 3 

P(jiné barvy) = P(černá a bílá) + P(bílá a černá) = — + — = — . 
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10. Stromový diagram: 

král svr-
šek 

spo-
dek X IX VIII VII 

král svr-
šek 

spo-
dek X IX VIII VII král svr-

šek 
spo-
dek X IX VIII VII 

3 3 
32 31 248 

Pravděpodobnost vylosování esa a jiné karty je P( 1 eso) = + = 

Pravděpodobnost vylosování aspoň jednoho esa je 

3 7 59 P(aspoň 1 eso) = P(2 esa) + P( 1 eso) = + — = • 
248 31 248 

4. Stromový diagram: 

v y >>8/9 

ě j 
|2. POKUSl 

NE 

3. POKUSl 

4. POKUSl 

NE 
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Pravděpodobnost uhodnutí čísla na první pokus je P(l. pokus) = 1 . 

8 1 1 Pravděpodobnost uhodnutí čísla až na druhý pokus je P(2. pokus) = — •— = — . 

8 7 1 1 Pravděpodobnost uhodnutí čísla až na třetí pokus je P(3. pokus) = —• — .— = _. 

8 7 6 1 1 Pravděpodobnost uhodnutí čísla až na čtvrtý pokus je P(4. pokus) = — . — . — . — = _. 

8 7 6 1 1 

Pravděpodobnost uhodnutí čísla až na pátý pokus je P(5. pokus) = — . — . — .— = _. 

Pravděpodobnost, že číslo uhodneme, jestliže máme jeden pokus, je 

P( 1 pokus) = P(1. pokus) = 1. 

Pravděpodobnost, že číslo uhodneme, jestliže máme dva pokusy, je 

P(2 pokusy) = P( 1. pokus) + P(2. pokus) = I +1 = | . 

Pravděpodobnost, že číslo uhodneme, jestliže máme tři pokusy, je 

P(3 pokusy) = />(1. pokus) + P(2. pokus) + P(3. pokus) = 1 + 1 + 1 = 1 . 

Pravděpodobnost, že číslo uhodneme, jestliže máme čtyři pokusy, je 

P(4 pokusy) = P( 1. pokus) + P(2. pokus) + P(3. pokus) + P(4. pokus) = 1 + 1 + 1 + 1 = 1. 

Pravděpodobnost, že číslo uhodneme, jestliže máme pět pokusuje 

P(5 pokusů) = P( 1. pokus) + P(2. pokus) + P(3. pokus) + P(4. pokus) + P(5. pokus) = 
1 1 1 1 1 5 
9 9 9 9 9 9 

Pravděpodobnost uhodnutí čísla 

8 1/2 
1 2/5 
? 3/10 
=D 1/5 
2 1/10 
Q. . l i l l U 

1 2 3 4 5 

počet pokusů 
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10. Stromový diagram: 

| 3. LOS | 
8/48 / \ j o / 4 8 

> • i 
I prohra I výhra 

| 3. LOS | | 3. LOS | | 3. LOS | 
9 / 4 8 ^ ^ ^ ^ 9 / 4 8 9/4 ^ 3 9 / 4 8 1 0 / 4 8 ^ ^ \ 3 8 / 4 8 

| prohra | В щ З | prohra | | prohra | výhra výhra 

Jestliže si koupíš tři losy, mohou vyhrávat všechny, dva, jeden, nebo žádný los. 

10 9 8 3 Pravděpodobnost, že vyhrávají všechny losy, je P(3 losy) = = . 
50 49 48 490 

Pravděpodobnost, že vyhrávají dva losy, je 

n /o , л 10 9 40 10 40 9 40 10 9 9 P(2 losy) + + —. v " 50 49 48 50 49 48 50 49 48 98 

Pravděpodobnost, že vyhrává jeden los, je 

10 40 39 + 40 J O 39 + 40 39 39 
( ° S ) " 50' 49' 48 50 49 48 + 50 49 48 ~ 98 

40 49 4X 747 
Pravděpodobnost, že nevyhrává žádný los, je P(0 losů) = — . _ . _ = ±11. V 50 49 48 490 

Pravděpodobnost, že získáš aspoň jednu výhru, je \ 
3 Q 4Q 743 

Pivýhra) = P(3 losy) + P(2 losy) + P(\ los) = — + — + — = — . v y > ^ " 490 98 98 490 
6. Snadnější je určit pravděpodobnost, že každý z pěti lidí bude mít narozeniny jiný měsíc. 

Pravděpodobnost, že aspoň dva lidé budou mít narozeniny ve stejný měsíc, se potom 

určí snadno - součet obou pravděpodobností musí být roven 1. Představ si, že pět lidí 

stojí v řadě. První z nich může mít narozeniny libovolný měsíc. Druhý člověk nesmí mít 

narozeniny ve stejný měsíc jako první. Třetí člověk nesmí mít narozeniny ve stejný 

měsíc ani jako první, ani jako druhý člověk. Čtvrtý člověk nesmí mít narozeniny ve 

stejný měsíc ani jako první, ani jako druhý, ani jako třetí člověk. Pátý člověk nesmí mít 

narozeniny ve stejný měsíc ani jako první, ani jako druhý, ani jako třetí, ani jako čtvrtý 

člověk. 
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10. Stromový diagram: 

j 3. ČLOVĚK I 
1 0 / 1 2 / \ 2 / 1 2 

* D 
M 

ěsíc 

jiny 
měsíc 

Pravděpodobnost, že ve skupině pěti lidí bude mít každý narozeniny jiný měsíc, je 

y j ' 12 12 12 12 12 144 

Pravděpodobnost, že aspoň dva lidé budou mít narozeniny ve stejný měsíc, je 

P(stejný) = 1 - P(jiný) = = 
144 144 

Pravděpodobnější je, že aspoň dva lidé budou mít narozeniny ve stejný měsíc. 

7. Při prvním pokusu o otevření trezoru máš 1 000 možností. Jestliže se ti trezor 

nepodařilo otevřít, máš při druhém pokusu už jen 999 možností, při třetím pokusu 998 

možností, při čtvrtém pokusu 997 možností a při pátém pokusu 996 možností. 
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10. Stromový diagram: 

|1 . POKUS | 
1 / 1 0 0 3 ^ x ^ 9 9 / 1 0 0 0 

| nezdar| 

Z. POKUS 
1 / 9 9 9 / N^98/999 

| nezdar | 

|3 . POKUS | 
1 / 9 9 8 ^ X 9 9 7 / 9 9 8 

nezdar | 

4. POKUSÍ 
1 / 9 9 7 ^ X ^ 6 / 9 9 7 

| nezdar] 

| 5. POKUS | 
1 / 9 9 6 ^ N^995/996 

fnezdar| 

Pravděpodobnost, že trezor otevřeš na první pokus, je P(1. pokus) = 

Pravděpodobnost, že trezor otevřeš až na druhý pokus, je 
999 1 1 

P(2. pokus) = — • — = ——. 
1000 999 1000 

Pravděpodobnost, že trezor otevřeš až na třetí pokus, je 

999 998 1 1 P(3. pokus) 
1000 999 998 1000 

Pravděpodobnost, že trezor otevřeš až na čtvrtý pokus, je 

999 998 997 1 1 
P(4. pokus) 

1000 999 998 997 1000' 

Pravděpodobnost, že trezor otevřeš až na pátý pokus, je 

999 998 997 996 1 1 
P( 5. pokus) = 

1000 999 998 997 996 1000 
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Pravděpodobnost, že se ti podaří otevřít trezor, jestliže vyzkoušíš pět kombinací, je 

P = P(1. pokus) + P(2. pokus) + P(3. pokus) + P(4. pokus) + P(5. pokus) = 

1 1 1 1 1 1 
1000 +1000 1000 +1000 + 1000 ~ 200 

8. Stromový diagram: 

|2.TAH 

jiný 
žák 

Joseí 

I 3. TAH 

6/18 

jiný 
žák 

I 3. TAH I 
3/18 ,15/18 

Josef jiný 
žák 

Podvod bude odhalen, jestliže bude Josef Procházka vylosován alespoň dvakrát. 

Pravděpodobnost, že Josef Procházka bude podruhé vylosován už ve druhem tahu, je 

3 2 3 
20 19 190' 

Pravděpodobnost, že Josef Procházka bude podruhé vylosován ve třetím tahu, je 

n /„ 3 17 2 17 3 2 17 
PQ.tah) = — • — • — + 20 19 18 20 19 18 570' 

Pravděpodobnost, že podvod bude odhalen, je 

Poodhalení) = P( 2. tah) + P( 3. tah) = — + 17 

190 570 285 
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9. Podvod bude odhalen, jestliže budou Josef Procházka nebo Karel Novák vylosováni 

dvakrát. 

Stromový diagram: 

Pravděpodobnost, že Josef Procházka bude podruhé vylosován už ve druhém tahu, je 

2 1 1 P, f(2.tah) = = 
20 19 190 

Pravděpodobnost, že Karel Novák bude podruhé vylosován už ve druhém tahu, je 

1 
20 19 190 

Pravděpodobnost, že Josef Procházka bude podruhé vylosován ve třetím tahu, je 

2 2 1 2 16 1 2 2 1 16 2 1 
Pjo.fO-tah)^ — - — 

20 19 18 20 19 18 20 19 18 20 19 18 95 

Pravděpodobnost, že Karel Novák bude podruhé vylosován ve třetím tahu, je 

w ( J a 20*19*18 20 19 18 + 20 19 18 + 20 19 18 ~ 95 

Pravděpodobnost, že podvod bude odhalen, je 

Poodhalení) = PJostf (2. tah) + PKartl (2. tah) + PJost/ (3. tah) + PKarel (3. tah) = 
1 1 1 

190 190 95 + 95 ~ 95' 
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10. Stromový diagram: 

I 3. ŽÁROVKA | | 3. ŽÁROVKA | 
|10/10 1 /JJU P 

|bez vady| K E m J I |bez vady| 

I 3. ŽÁROVKA | 

jbez vady| vadná 
Ji/10 

jbez vady| 

Pravděpodobnost, že dvě žárovky budou vadné, je 

psi . 2 1 10 2 10 1 10 2 1 1 P(2 vadne) — + + — v 12 11 10 12 11 10 12 11 10 2 2 ' 

Pravděpodobnost, že jedna žárovka bude vadná, je 

2 10 9 10 2 9 10 9 2 9 

Pravděpodobnost, že všechny zakoupené žárovky budou bez vady, je 

P( 0 vadných) = — • — • — = — . 
12 11 10 11 
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p r o j e k t : k a s i n o 

z á m ě r p r o j e k t u 
V tomto projektu si žáci zopakují a prohloubí poznatky, které získali v předchozím 

textu. Zároveň budou mít možnost ověřit si v praxi všechno, co se o pravděpodobnosti 

naučili. Každý žák se na chvíli promění v krupiéra v malém kasinu a bude mít možnost 

pomocí svých poznatků o pravděpodobnosti obehrát nic netušící spolužáky. 

Některé hry v projektu jsou velmi podobné úlohám z učebního textu, jiné jsou 

obtížnější. Žák by měl být po prostudování učebního textu schopen vypočítat 

pravděpodobnosti výhry u všech her např. pomocí stromových diagramů. V hrách jsou 

prováděny maximálně čtyři (výjimečně a jen v jednoduchých případech pět) nezávislé pokusy 

(v kapitole Kuličky se jedná o pokusy, které nejsou nezávislé), proto by diagramy neměly být 

příliš složité. Složitější hry jsou většinou atraktivnější a pro hráče „méně průhledné" (hráč 

není schopen rychle o d h a d n o u t , jaká je jeho šance na výhru). 

V některých hrách má větší šanci na výhru krupiér, v některých hráč a v některých 

hrách jsou šance vyrovnané. Každá hra se ovšem dá upravit tak, aby byla výhodná pro 

krupiéra - poměrem vkladů. Jestliže jsou šance vyrovnané, nebo když má větší šanci na výhru 

hráč, musí krupiér přesvědčit hráče, že hráč je ve výhodě, a donutit ho vložit do hry více než 

krupiér. Výši vkladů určuje krupiér, hráč může, anebo nemusí hru hrát. Vklad hráče musí být 

dostatečně vysoký, aby byl krupiér ve výhodě, ale nesmí být příliš vysoký, aby hráče od hraní 

hry neodradil. Tak si krupiér může ve všech hrách zajistit zisk, což je cílem každého krupiéra. 

p ř í p r a v a p r o j e k t u 
Všechny žáky rozdělíme do šesti skupin a každé skupině losováním přidělíme jednu 

z kapitol Mince, Kostky, Kuličky, Ruleta, Terče a Hry. Úkolem skupiny je určit pro každou 

hru (nebo několik her) ze své kapitoly pravděpodobnost výhry hráče a pravděpodobnost výhry 

krupiéra. Obtížnost výpočtů pravděpodobnosti se u jednotlivých her liší, proto je třeba 

zkontrolovat, zda jsou všichni žáci přibližně stejně vytíženi. 

Podle šancí na výhru se určuje poměr vkladů hráče a krupiéra tak, aby byl krupiér ve 

výhodě. Poměr vkladů by měl být ve spravedlivé hře opačný, než je poměr šancí na výhru. 

Aby byl krupiér ve výhodě, musí hráč vsadit více (nebo krupiér měně) než ve spravedlivé hře. 
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Jestliže jsou šance hráče i krupiéra stejné, musí hráč vložit do hry víc žetonů. Jestliže je např. 

2 1 pravděpodobnost výhry hráče —, pravděpodobnost výhry krupiéra - a krupiér vloží do hry 

jeden žeton, musí hráč vložit do hry nejméně tři žetony. Jestliže je např. pravděpodobnost 

1 3 
výhry hráče —, pravděpodobnost výhry krupiéra — a hráč vloží do hry jeden žeton může 

4 4 

krupiér vložit až dva žetony. Krupiér musí požadovanou výši vkladů volit uvážlivě, aby hráč 
neměl podezření, že hra je pro něho nevýhodná. 

Stejně jako ve skutečném kasinu se dá očekávat, žc hráči budou hry hrát bez ohledu na 

svoji šanci na výhru. Přesto je u některých her ještě připojen komentář. Komentář je záměrně 

nesprávný. Krupiér ho může použít k přesvědčení hráčů o spravedlnosti hry. 

r e a l i z a c e p r o j e k t u 
Jednu učebnu proměníme v kasino se šesti odděleními. V každém oddělení si 

jednotlivé skupiny připraví pomůcky pro své hry a vyvěsí seznam her (včetně požadovaných 

vkladů a možných výher), které si tam hráč může zahrát. 

HRA POMŮCKY 1 

MINCE 4 mince stejné hodnoty 

KOSTKY 3 hrací kostky (z toho 1 bílá a 1 černá), 1 hrací čtyřstěn 

KULIČKY 

* 

12 černých kuliček, 50 bílých kuliček, 3 červené kuličky, 3 žluté kuličky, 

6 modrých kuliček, 2 zelené kuličky, 4 stejné, neprůhledné krabičky (tak velké, 

aby se do každé vešlo 50 kuliček), 4 stejné, neprůhledné sáčky, které budou 

sloužit jako osudí; 

všechny kuličky musí být stejně velké a ze stejného materiálu 

RULETA ruleta, kulička, hrací plán rulety (příloha 1) 

TERČE 3 terče a otáčivé kolo štěstí (podle zadání), šipky, malý těžký míček, šátek na 

zavázání očí, čtvercová síť s délkou strany čtverce 10 cm, 1 desetikorunová 

mince 
HRY 4 hrací plány (příloha 4, 5, 6, 7), mince, figurky z „Člověče, nezlob se", 2 hracT 

čtyřstěny, 2 druhy kruhů pro označování polí (7 kusů pro krupiéra a 7 kusů pro 

hráče), 2 hrací kostky, kuličky (nebo jiné malé předměty) šesti barev (od každé 

barvy alespoň 4 kusy) 
žetony 
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Ke každé provozované hře bude mít skupina jeden záznamový arch, kam bude 

zapisovat výsledky jednotlivých her (u každé hry by tedy měli být aspoň dva členové skupiny 

- krupiér a zapisovatel). 

Žáci z ostatních tříd budou hráči. Také každý hráč může mít záznamový arch, kam 

budou krupiéři zapisovat, které hry se hráč zúčastnil a s jakým výsledkem. Každý hráč i každý 

krupiér dostane na začátku 40 žetonů (všechny žetony mají stejnou hodnotu). 

Hráče také rozdělíme do šesti stejně velkých skupin, aby nedošlo k nahromadění 

většiny hráčů v jednom oddělní. Každá skupina postupně obejde všechna oddělení kasina. 

V oddělení si hráč vybere hru a složí požadovaný vklad. Hráč nesmí vsadit jiný počet žetonů, 

než stanoví krupiér, ale může jednu hru hrát víckrát. Podle výsledku hry si krupiér žetony 

nechá, nebo je vrátí hráči a vyplatí mu výhru. Ruletu může hrát celá skupina zároveň a každý 

hráč může mít v jedné hře několik sázek. 

Jestliže hráč prohraje všechny žetony, musí opustit kasino. Půjčování žetonů není 
dovoleno. Hra končí po vystřídání všech skupin v každém oddělení. 

SEZNAM HAZARDNÍCH HER 

Mince 

1. Hráč hodí dvěma mincemi. Hráč vyhraje, jestliže na obou padne stejná strana (dvě 

panny, nebo dva orli) ([42], s. 38). 

Komentář: Při hodu dvěma mincemi mohou padnout dvě panny, dva orli, nebo panna 

a orel. Hráč vyhrává ve dvou případech, krupiér v jednom případě. Hráč by měl 

vyhrávat dvakrát častěji než krupiér, proto musí vložit do hry dvakrát více než krupiér. 

2. Hráč hodí dvakrát mincí. Hráč vyhraje, jestliže padne aspoň jedna panna. 

Komentář: Jestliže házíme mincí, v polovině případů by měla padnout panna 

a v polovině případů orel. Jestliže v prvním hodu padne panna, vyhraje hráč. Jestliže 

padne orel, potom by ve druhém hodu měla padnout panna. Hráč by měl mít jistotu, že 

vyhraje, jeho vklad musí být mnohem vyšší než vklad krupiéra. 

3. Hráč hodí třemi mincemi. Hráč vyhraje, jestliže na všech padne stejná strana (tři 

panny, nebo tři orli) ([42], s. 164). 

Komentář: Jestliže hodíme třemi mincemi, alespoň dvě mince musejí spadnout stejnou 

stranou vzhůru. Třetí mince se s nimi může, nebo nemusí shodovat - obojí by mělo 

mít stejnou pravděpodobnost. Hráč by měl mít stejnou šanci na výhru jako krupiér. 
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4. Hráč hodí třemi mincemi. Hráč vyhraje, jestliže padnou právě dvě panny. 

Komentář: Zdá se, že je velmi nepravděpodobné, aby padly tři stejné strany. Jedna 

mince se bude pravděpodobně lišit. U dvou zbylých mincí by měla být 

pravděpodobnost, že padnou dvě panny, stejná jako pravděpodobnost, že padnou dva 

orli. 

5. Hráč hodí třikrát mincí. Hráč vyhraje, jestliže mu padne dvakrát za sebou panna. 

Komentář: Při třech hodech mincí musí padnout dvakrát stejná strana, 

s pravděpodobností ^ by to měly být dvě panny. Jestliže mají panny padnout za 

sebou, může druhá panna padnout ve druhém, nebo ve třetím hodu. Hráč by měl hodit 

dvě panny v polovině případů; na to, aby padly za sebou, má hráč dvě možnosti. 

6. Hráč hodí čtyřmi mincemi. Hráč vyhraje, jestliže na všech padne stejná strana (čtyři 

panny, nebo čtyři orli). 

Komentář: Mohou padnout čtyři, tři, nebo dvě stejné strany. Možnosti by měly být tři, 

hráč by měl vyhrát jen v i případů. Vklad krupiéra by proto měl být dvakrát větší než 

vklad hráče. 

7. Hráč hodí čtyřmi mincemi. Hráč vyhraje, jestliže padne stejný počet panen i orlů 

([42], s. 49). 

Komentář: Jestliže hodíme čtyřmi mincemi, nejpravděpodobnější by mělo být padnutí 

dvou panen a dvou orlů. Hráč by měl mít větší pravděpodobnost, že vyhraje. 

Kostky 

1/ Hráč hodí dvěma hracími kostkami, černou a bílou. Hráč vyhraje, jestliže na černé 

kostce padne větší číslo než na bílé ([3], s. 96). 

Komentář: Na černé kostce může padnout buď větší, nebo menší číslo než na bílé 

kostce. Pravděpodobnost, že hráč vyhraje, je ^ . 

2. Hráč hodí dvakrát hrací kostkou. Hráč vyhraje, jestliže v prvním hodu nepadne šestka 

a ve druhém padne číslo menší než čtyři. 

Komentář: Je nepravděpodobné, že by v prvním hodu padla právě šestka. Ve druhém 

hodu hráč vyhraje v polovině případů. Šance by měly být vyrovnané. 

3. Hráč hodí dvěma kostkami. Hráč vyhraje, jestliže padnou dvě stejná čísla nebo součet 

menší než 6. 
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Komentář: Při hodu dvěma kostkami může padnout maximální součet 12. Součty 

menší než 6 by měly tvořit polovinu součtů. Hráč navíc vyhrává i v případě, že padnou 

dvě stejná čísla. Šance by měly být vyrovnané. 

4. Hráč hodí dvěma kostkami. Hráč vyhraje, jestliže padne součet 2, 3,4, 10, 11, nebo 12 

([44], s. 78 - 80). 

Komentář: Při hodu dvěma kostkami může padnout součet 2 až 12. Hráč by měl 

vyhrát v šesti případech, krupiér ve zbylých pěti. Hráč by měl mít větší šanci na výhru. 

5. Hráč hodí dvěma kostkami. Jestliže padne součet 5, nebo 9, nevyhraje nikdo. Hráč 

vyhraje, jestliže padne součet 2, 3, 4, 10, 11, nebo 12 ([44], s. 78 - 80). 

Komentář: Při hodu dvěma kostkami může padnout součet 2 až 12. Hráč by měl 

vyhrát v šesti případech, krupiér jen ve třech (při padnutí součtu 6, 7, nebo 8). Hráč by 

měl mít větší šanci na výhru. 

6. Hráč hodí dvěma hracími kostkami. Hráč vyhraje, jestliže padne sudý součet ([2], 

s. 224). 

Komentář: Při hodu dvěma kostkami, mohou nastat tyto výsledky: 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 

1 + 3 = 4, 1 + 4 = 5, 1 + 5 = 6, 1 + 6 = 7, 2 + 2 = 4, 2 + 3 = 5, 2 + 4 = 6, 2 + 5 = 7, 

2 + 6 = 8, 3 + 3 = 6, 3 + 4 = 7, 3 + 5 = 8, 3 + 6 = 9, 4 + 4 = 8, 4 + 5 = 9, 4 + 6 = 10, 

5 + 5 = 10, 5 + 6 = 11, 6 + 6 = 12. Ve 12 případech by měl padnout sudý součet a v 9 

případech lichý součet. Hráč by měl mít větší šanci na výhru, a proto by jeho vklad 

měl být vyšší než vklad krupiéra. 

7. Hráč hodí třikrát hrací kostkou. Hráč vyhraje, jestliže padne aspoň jedna šestka ([42], 

s. 105). 

> Komentář: Na kostce může padnout šest různých čísel. Jestliže hráč hodí kostkou 

třikrát, měl by mít poloviční šanci na padnutí šestky. 

8. Hráč hodí hrací kostkou a zapamatuje si číslo, které padne. Hráč vyhraje, jestliže se 

mu podaří hodit znovu stejné číslo. Hráč má tři pokusy ([42], s. 7). 

Komentář: Na kostce může padnout šest různých čísel. Při prvním hodu může padnout 

libovolné číslo. Jestliže má hráč tři pokusy, měla by jeho šance, že toto číslo hodí 

znovu, být poloviční. 

9. Hráč hodí čtyřikrát čtyřstěnem. Hráč vyhraje, jestliže padne alespoň dvakrát jednička 

([3], s. 86). 

Komentář: Jednička může padnout čtyřikrát, třikrát, dvakrát, jednou, nebo ani jednou. 

Hráč by měl vyhrávat ve třech případech, krupiér jen ve dvou případech. Hráč by měl 

mít větší šanci na výhru. 
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10. Hráč hodí čtyřikrát čtyřstěnem. Hráč vyhraje, jestliže padnou alespoň tři čísla různá 
([3], s. 86). 

Komentář: Při hodu čtyřstěnem mohou padnout čtyři různá čísla, nebo tři, nebo dvě 

různá čísla. Také mohou padnout všechna čísla stejná, ale to je velmi 

nepravděpodobné. Hráč by měl vyhrávat ve dvou případech ze tří. 

Kuličky 

1. Krupiér má 12 černých kuliček, hráč si zvolí libovolný počet bílých kuliček. Krupiér 

rozdělí všechny kuličky do čtyř krabiček tak, aby to hráč neviděl. Hráč vylosuje 

z libovolné krabičky jednu kuličku. Hráč vyhraje, jestliže vylosovaná kulička bude 

bílá. 

Strategie krupiéra: Krupiér musí do tří krabiček vložit jednu bílou a tři černé kuličky 

a do čtvrté krabičky všechny zbylé bílé kuličky a žádnou černou. 

Komentář: Mělo by záíežet na tom, kolik bílých kuliček si hráč zvolí. Jestliže bude vc 

hře víc bílých kuliček než černých, měl by mít hráč nadpoloviční šanci na výhru. 

2. V osudí jsou tři červené a tři žluté kuličky. Hráč vylosuje dvě kuličky. Hráč vyhraje, 

jestliže budou mít obě stejnou barvu. 

Komentář: Vylosované kuličky mohou mít buď stejnou, nebo jinou barvu. Hráč by 

měl mít poloviční šanci na výhru. 

3. V osudí je 5 černých a 10 bílých kuliček. Hráč vylosuje jednu kuličku a vrátí ji zpět. 

Krupiér přidá do osudí pět kuliček opačné barvy, než měla vylosovaná kulička. Hráč 

vyhraje, jestliže druhá vylosovaná kulička bude černá ([3], s. 123). 

Komentář: V prvním tahu bude pravděpodobně vylosována bílá kulička a krupiér 

přidá do osudí černé kuličky. Ve druhém tahu bude šance hráče poloviční. 

4. V osudí je pět bílých, pět modrých a pět černých kuliček. Hráč vylosuje dvě kuličky. 

Hráč vyhraje, jestliže obě kuličky budou mít stejnou barvu. 

Komentář: Můžeme vylosovat dvě bílé kuličky, nebo dvě modré, nebo dvě černé, nebo 

bílou a modrou kuličku, nebo bílou a černou, nebo modrou a černou kuličku. Hráč by 

měl vyhrávat v polovině případů. 

5. V osudí je pět bílých, šest modrých a sedm černých kuliček. Hráč vylosuje dvě 

kuličky. Hráč vyhraje, jestliže budou mít obě stejnou barvu. 

Komentář: Můžeme vylosovat dvě bílé kuličky, nebo dvě modré, nebo dvě černé, nebo 

bílou a modrou kuličku, nebo bílou a černou, nebo modrou a černou kuličku. Hráč by 

měl vyhrávat v polovině případů. 
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6. V každém ze čtyř osudí jsou čtyři kuličky. V prvním osudí je jedna černá kulička, ve 
druhém dvě černé, ve třetím tři černé a ve čtvrtém čtyři černé kuličky. Ostatní kuličky 
jsou bílé. Hráč vylosuje z libovolné krabičky jednu kuličku. Hráč vyhraje, jestliže 
vylosovaná kulička bude bílá. 

7. V jednom sáčku jsou dvě bílé kuličky, ve druhém dvě černé a ve třetím jedna bílá 

a jedna černá kulička. Sáčky promícháme. Hráč vylosuje z libovolného sáčku jednu 

kuličku. Potom bude jednu kuličku losovat krupiér. Předtím si ale tipne barvu kuličky, 

kterou vylosuje. Hráč vyhraje, jestliže krupiér tipl barvu kuličky špatně. 

Strategie krupiéra: Krupiér musí vždy tipovat stejnou barvu kuličky, jako vylosoval 
hráč, a musí losovat ze stejného sáčku jako hráč ([42], s. 161). 

8. Šest bílých a šest černých kuliček rozdělíme po čtyřech do tří sáčků tak, aby v jednom 

byly jen bílé, ve druhém jen černé kuličky a ve třetím zbytek. Sáčky promícháme. 

Hráč vylosuje z libovolného sáčku jednu kuličku. Potom bude jednu kuličku losovat 

krupiér. Předtím si ale tipne barvu kuličky, kterou vylosuje. Hráč vyhraje, jestliže 

krupiér tipl barvu kuličky špatně ([42], s. 161). 

Strategie krupiéra: Krupiér musí vždy tipovat stejnou barvu kuličky, jako vylosoval 

hráč, a musí losovat ze stejného sáčku jako hráč. 

9. Šest bílých a šest černých kuliček rozdělíme po čtyřech do tří sáčků tak, aby v jednom 

byly tři bílé, ve druhém dvě bílé a ve třetím jedna bílá kulička. Sáčky promícháme 

Hráč vylosuje z libovolného sáčku jednu kuličku. Potom bude jednu kuličku losovat 

krupiér. Předtím si ale tipne barvu kuličky, kterou vylosuje. Hráč vyhraje, jestliže 

krupiér tipl barvu kuličky špatně ([42], s. 161). 

,Strategie krupiéra: Krupiér musí vždy tipovat opačnou barvu kuličky, než vylosoval 
hráč, a musí losovat ze stejného sáčku jako hráč. 

10. V osudí jsou dvě bílé, dvě modré a dvě zelené kuličky. Hráč vylosuje tři kuličky Hráč 
vyhraje, jestliže každá kulička bude mít jinou barvu. 

Komentář: Když hráč vylosuje první kuličku, zůstane v osudí jen jedna kulička této 

barvy. Mělo by proto být velmi pravděpodobné, že druhá kulička bude mít jinou barvu 

než první. Stejně tak by to mělo být se třetí kuličkou. 

Ruleta 

Hráč položí své žetony na hrací plán rulety (hrací plán rulety je v příloze 1). Hráč může vsadit 

1. na jedno číslo (žeton položí na jedno číslo), 
2. na dvě čísla vedle sebe (žeton položí mezi dvě čísla), 
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3. na tři čísla ve vodorovné řadě (žeton položí na kraj řady), 

4. na čtyři čísla tvořící čtverec (žeton položí mezi čtyři čísla), 

5. na šest čísel ve dvou sousedních vodorovných řadách (žeton položí mezi dvě řady na 
jejich kraj), 

6. na dvanáct čísel ve svislé řadě (žeton položí na prázdné pole pod řadou), 

7. na první, druhý, nebo třetí tucet (žeton položí na pole 12°, 12M, nebo 12p), 

8. na sudá, nebo lichá čísla (žeton položí na pole PAIR, nebo IMPAIR), 

9. na červená, nebo černá čísla (žeton položí na pole s červeným, nebo černým 

kosočtvercem), 

10. na první, nebo druhou polovinu čísel (žeton položí na pole MANQUE, nebo PASSE). 

Krupiér roztočí ruletu a vhodí kuličku. Hráč vyhraje, jestliže padne číslo, na které vsadil. 

Jestliže padne nula, vyhraje pouze vklad najedno číslo. 

Terče 

1. Hráč hodí poslepu šipkou do terče tvořeného soustřednými kruhy (viz obrázek; 

poloměr černého kruhu je 10 cm, poloměr celého terče je 50 cm). Hráč vyhraje, 

jestliže se trefí do černého kruhu. Jestliže terč nezasáhne, je to neplatný hod a hází 

znovu. 

2. Hráč hází šipkou na roztočený terč (viz obrázek; poloměr větší kružnice je 70 cm 

menší kružnice 60 cm). Hráč vyhraje, jestliže se mu podaří zasáhnout černou plochu 

Jestliže terč nezasáhneme, je to neplatný hod a hází znovu. 

mL 

92 



3. Hráč má zavázané oči a tčžkým míčkem hází na terč (viz obrázek; terč tvoří čtverec 

s délkou strany 2 m, délka strany vnitřního čtverce je 1,2 m). Hráč vyhraje, jestliže 

zasáhne černou plochu. 

4. Hráč roztočí kolo štěstí (viz obrázek; všechny trojúhelníky jsou shodné). Hráč vyhraje, 

jestliže se kolo zastaví na černém, nebo bílém trojúhelníku. 

5. Na podložce je nakreslena čtvercová síť (délka strany čtverce je 10 cm). Hráč má 

zavázané oči a hází desetikorunovou mincí na podložku. Hráč vyhraje, jestliže celá 

mince dopadne dovnitř některého čtverce ([2], s. 212). 
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Hry 

1. Plán hry Závod s mincemi 1 je v příloze 4. Hra začíná na poli START. Hráč hodí 

pětkrát mincí. Jestliže padne panna, posune se o jedno pole doleva, jestliže padne orel, 

posune se doprava. Hráč vyhraje, jestliže se dostane najedno z cílových polí. 

Komentář: Hráč po pěti hodech může skončit na šesti různých polích (na některá pole, 

např. „START", se dostat nemůže). Jen dvě pole ze šesti znamenají pro hráče výhru. 

Hráč by měl vyhrávat v j případů. 

2. Plán hry Závod s mincemi 2 je v příloze 5. Hra začíná na poli START. Hráč hodí 

pětkrát mincí. Jestliže padne panna, posune se o jedno pole doleva, jestliže padne orel, 

posune se doprava. Hráč vyhraje, jestliže se během hry dostane na jedno z cílových 

polí. 

Komentář: Hráč po pěti hodech může skončit na čtyřech různých polích (na některá 

pole, např. „START", se dostat nemůže). Dvě pole ze čtyř znamenají pro hráče výhru. 

Hráč by měl vyhrávat v ^ případů. 

3. Plán hry Závod se čtyřstěnem 1 je v příloze 6. Před začátkem hry krupiér a hráč 

střídavě označí každý čtyři pole (pole musí být různá, označené pole už nelze podruhé 

označit), která pro ně budou výherní (začíná krupiér!). Hra začíná na poli START. 

Hráč hodí dvakrát čtyřstěnem. Jestliže padne dvojka, nebo trojka, posune se 

o příslušný počet polí doleva. Jestliže padne jednička, nebo čtyřka, posune se 

o příslušný počet polí doprava. Hráč vyhraje, jestliže se po dvou hodech dostane na 

, svoje označené pole. Jestliže se dostane na neoznačené pole, nevyhrál nikdo. 

Strategie krupiéra: Krupiér musí pokaždé označit pole s největší pravděpodobností. 

4. Plán hry Závod se čtyřstěnem 2 je v příloze 7. Před začátkem hry krupiér a hráč 

střídavě označí každý sedm polí (pole musí být různá, označené pole už nelze podruhé 

označit), která pro ně budou výherní (začíná krupiér!). Hra začíná na poli START. 

Hráč hodí třikrát čtyřstěnem. Jestliže padne dvojka, nebo trojka, posune se o příslušný 

počet polí doleva. Jestliže padne jednička, nebo čtyřka, posune se o příslušný počet 

polí doprava. Hráč vyhraje, jestliže se po třech hodech dostane na svoje označené 

pole. Jestliže se dostane na neoznačené pole, nevyhrál nikdo. 

Strategie krupiéra: Krupiér musí pokaždé označit pole s největší pravděpodobností. 

5. Hráč si zvolí součet a hodí dvěma hracími kostkami. Jestliže padl zvolený součet, hráč 

vyhrál. Jestliže nepadl, hráč jednu kostku (libovolnou) nechá ležet a druhou hodí 
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znovu. Hráč vyhraje, jestliže na kostce, která zůstala ležet, a na kostce, kterou hráč 

hodil znovu, padl zvolený součet. 

Hráč si zvolí součet a hodí dvěma hracími čtyřstěny. Jestliže padl zvolený součet, hráč 

vyhrál. Jestliže nepadl, hráč jeden čtyřstěn (libovolný) nechá ležet a druhým hodí 

znovu. Hráč vyhraje, jestliže na čtyřstěnu, který zůstal ležet, a na čtyřstěnu, kterým 

hráč hodil znovu, padl zvolený součet. 
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VÝSLEDKY 

Mince 

MINCE PRAVDĚPODOBNOST VYHRY 

HRA HRÁČ KRUPIER 

1. 1 1 
2 2 

2. 3 1 
4 4 

3. 1 3 
4 4 

4. 3 5 
8 8 

5. 3 5 
8 8 

6. 1 7 
8 8 

7. 3 5 
8 8 
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KOSTKY PRAVDĚPODOBNOST VÝHRY 

HRA HRAC KRUPIÉR NIKDO 

1. 15 21 0 
36 36 

2. 5 7 0 
12 12 

3. 7 11 o 
18 18 

4. 1 2 0 
3 3 

5. 1 4 2 
3 9 9 ;| 

6. 1 1 0 
2 2 

7. 91 125 0 
216 216 

8. 91 125 0 
216 216 

9. 67 189 0 f 
256 256 

10. 21 11 0 
32 32 

97 



KULIČKY PRAVDĚPODOBNOST VYHRY 

HRA HRAC KRUPIER | 

1. 2 3 
5 5 

2. 2 3 
5 5 

3. 5 7 
12 12 j 

4. 2 5 
7 7 

5. 46 107 
» 153 153 

6. 3 5 
8 8 

7. 1 2 
3 3 

8. 2 7 
9 9 

9. 4 5 
9 9 

10. 2 3 
5 5 
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RULETA PRAVDĚPODOBNOST VÝHRY 

i HRA HRAC KRUPIÉR 

1. 1 36 
37 37 

2. 2 35 
37 37 

3. 3 34 
37 37 

4. 4 33 
37 37 

5. 6 31 
37 37 

6. 12 25 
37 37 

7. 12 25 
37 37 

8. 18 19 
37 37 

9. 18 19 
37 37 

10. 18 19 
37 37 
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Terče 

TERCE PRAVDĚPODOBNOST VÝHRY I 
HRA HRAC KRUPIÉR 

1. 1 
25 

24 
25 

2. 193 
tt-196 

1 193 
tt-196 

3. 3 - * 
2 

4 

. + £ 2 
4 

4. 7 
16 

9 
16 

5: 169 
625 

456 
625 

Hry 

HRY PRAVDĚPODOBNOST VÝHRY 

HRA ; HRAC KRUPIÉR NIKDO 

1. 1 15 0 
16 16 

2. 7 9 0 
16 16 

3. 7 1 1 
16 2 16 

(při nej výhodnějším (při nejméně výhodném 

označení polí) označení polí) 

4. 7 17 1 
16 32 32 

(při nej výhodnějším (při nejméně výhodném 

označení polí) označení polí) 
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5. HRA 

PRAVDĚPODOBNOST 

ZVOLENY 

SOUČET 

výhra hráče 

po prvním 

hodu 

druhý hod výhra hráče 

po druhém 

hodu 

celková výhra 

hráče 
výhra 

krupiéra 

2 1 10 5 5 1 5 1 5 _ 2 25 J 

36 36 18 18 6 108 36 108 27 27 

3 2 _ 1 
36 " 18 

18 _ 1 
36 2 

1 1 _ 1 
2*6 ~ 12 

1 1 _ 5 
18 + 12 ~ 36 

3 1 

36 

4 3 _ 1 
36 ~ 12 

24 _ 2 
36 ~ 3 

2 1 _ 1 
3 6 ~ 9 

JL 1 - 7 
12 + 9 36 

29 
36 

5 4 _ 1 
36 ~ 9 

28 _ 7 
36 ~ 9 

7 1 _ 7 
9 6 ~ 54 

1 7 _ 13 
9 54 ~ 54 

41 
54 |! 

6 5 
36 

30 _ 5 
36 ~ 6 

5 1 _ 5 
6 6 ~ 36 

li 
OÓ

 1
 ^

 

13 
18 

7 6 _}_ 
36 6 

30 _ 5 
36 6 

A . i - 5 
6 6 36 6 36 36 

25 
36 

8 5 
36 

30 _ 5 
36 ~ 6 

5 1 _ 5 
6 6 ~ 36 

II 13 
18 

| 9 4 _ 1 
36 ~ 9 

28 _ 7 
36 9 

7 1 _ 7 
9 ' 6 ~ 54 

1 7 _ 13 
9 54 ~ 54 

41 
54 

10 3 _ 1 
36 ~ 12 

24 _ 2 
36 ~ 3 

2 1 _ 1 
3 6 ~ 9 

1 1 _ 7 
12 9 ~ 36 

29 
36 

11 2 _ 1 
36 ~ 18 

18 _ 1 
36 ~ 2 

1 1 _ 1 
2 6 ~ 12 

1 1 _ 5 
18 12 ~ 36 -36 

12 1 10 5 5 1 5 1 5 _ 2 
36 + 108 " 27 

2 5 

36 36 18 18 6 108 
1 5 _ 2 

36 + 108 " 27 1 
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6. HRA 

PRAVDĚPODOBNOST 

ZVOLENY 

SOUČET 

výhra hráče 

v prvním 

hodu 

druhý hod výhra hráče 

ve druhém 

hodu 

celková výhra 

hráče 

výhra 

krupiéra 

2 1 
16 

6 3 
16 ~ 8 

3 1 _ 3 
8 ' 4 ~ 32 

1 3 _ 5 
16 + 32 _ 32 

27 
32 

3 2 _ 1 
16 ~ 8 

10 5 
16 ~ 8 

5 1 5 
8 ' 4 ~ 32 oo

 1 
* 

II 23 
32 

4 3 
16 

12 _ 3 
16 ~ 4 

3 1 _ 3 
4 4 ~ 16 

3 3 _ 3 
16 + 16 ~ 8 

5 I 
8 

5 4 _ 1 
16 ~ 4 

12 _ 3 
16 ~ 4 

3 1 3 
4 4 ~ 16 

1 3 _ 7 
4 + 16 16 

9 
16 

6 3 
16 

12 _ 3 
16 ~ 4 

3 1 _ 3 
4 4 16 

3 3 _ 3 
16 + 16 ~ 8 

5 
8 

7 2 _ 1 
16 ~ 8 

10 5 
16 ~ 8 

5 1 _ 5 
8 4 ~ 32 

1 5 9 
8 32 _ 32 

23 
32 1 

8 1 
16 

6 3 
16 8 

3 1 3 
8 ' 4 ~ 32 

1 3 5 
16 + 32 _ 32 

27 ] 
32 !; 
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v y h o d n o c e n i 
Po skončení všech her v kasinu skupiny nejprve provedou vyúčtování - porovnají 

skutečný počet získaných žetonů se záznamovými archy. 

Výsledky všech her zapíší žáci do tabulky a určí relativní četnosti r výhry hráče 

a výhry krupiéra. Výsledky porovnají se svými teoretickými výpočty pravděpodobnosti P. 

HRA POČET 

VŠECH HER 

POČET 

VÝHER 

HRÁČE 

POČET 

VÝHER 

KRUPIERA 

VÝHRA 

HRÁČE 

VÝHRA 

KRUPIÉRA 

HRA POČET 

VŠECH HER 

POČET 

VÝHER 

HRÁČE 

POČET 

VÝHER 

KRUPIERA r P r P 

1. 

2. 

Úspěšnost hráčů (celková i v jednotlivých hrách) bude statisticky zpracována a zveřejněna. 

Žáci budou hodnoceni nejen za správnost svých teoretických výpočtů, ale i za celkový 

přístup k úkolům, za pečlivost přípravy, za zodpovědnost a samostatnost při realizaci. 
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p ř í p r a v a e x p e r i m e n t á l n í v ý u k y 

PRVNÍ VYUČOVACÍ HODINA - MOTIVACE 
První vyučovací hodina bude především motivační. Cílem bude zjistit, jaké povědomí 

mají žáci o pravděpodobnosti, a pomocí několika her se zajímavými výsledky v nich vzbudit 

zájem o tématiku. 

Otázky z úkolu I přepracuji do formy dotazníku, na který budou žáci písemně 

odpovídat. Pro hry Věštírna a Test inteligence připravím figurky a folie s plány her. Pomocí 

folií vysvětlím žákům pravidla her a potom na ně zapíšu výsledky. Domnívám se, že když 

žáci uvidí hrací plány obou her najednou, uvědomí si jejich podobnost. Pro hru Dvě kostky 

a součty budou žáci rozděleni do dvojic. Sami si určí, kdo bude první a kdo druhý hráč, a hru 

si zahrají. Po vyhodnocení hry budou žáci vyzvání, aby přemýšleli, proč hra dopadla jinak, 

než očekávali. 

DRUHÁ VYUČOVACÍ HODINA - KLASICKÁ DEFINICE 

PRAVDĚPODOBNOSTI 
Druhou vyučovací hodinu poznají žáci rozdíl mezi náhodným a jiným pokusem, 

náhodným a jiným jevem. Jako příklad pokusu, který není náhodný, uvedu jednoduchý pokus 

z fyziky a porovnáním např. s hodem kostkou žáci poznají rozdíl. Náhodné jevy budou 

vysvětleny jako „výsledky náhodného pokusu, nebo skupiny výsledků ([1], s. 85)". Žáci 

budou nejprve vyzváni, aby se sami pokusili vyjmenovat výsledky některých náhodných 

pokusů. Na příkladu losování jedné karty potom ukážu, že náhodný jev může obsahovat 

několik dílčích výsledků pokusu. Tím, že žáci budou jmenovat jevy, které nejsou náhodné, by 

měl být rozdíl mezi náhodnými a ostatními jevy jasný. 

Řešení úkolu VI by žáky mělo přesvědčit, že určování pravděpodobností jevů není 

vůbec obtížné. Odhady pravděpodobnosti, které žáci provedou, budou potom prakticky 

prověřeny, a žáci se tak přesvědčí o správnosti svých odhadů. Dále dostanou žáci za úkol určit 

pravděpodobnost nějakého jevu, kterou ovšem nelze přesně vyjádřit. Na tabuli bude z jejich 

slovních vyjádření sestavena stupnice. Měl by nastat problém s uspořádáním 

pravděpodobností. Potom bude uvedení klasické definice pravděpodobnosti zcela přirozené. 

Očekávám, že nebude problematické vyhovět podmínkám definice. Je logické, že všechny 
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jevy musí být stejně pravděpodobné a že musíme vzít v úvahu všechny (nepřekrývající se) 

možnosti. 

TŘETÍ VYUČOVACÍ HODINA - VÝPOČET 

PRAVDĚPODOBNOSTI 
Třetí vyučovací hodinu se žáci naučí pracovat se stromovými diagramy, a budou tedy 

mít dva způsoby pro počítání pravděpodobností. Pomocí stromových diagramů by žáci měli 

odvodit, že součet pravděpodobností všech jevů je roven 1. 

Úlohy v kapitole Výpočet pravděpodobnosti jsou velmi jednoduché. Ke všem 

náhodným pokusům budou žáci kreslit stromové diagramy, aby si zvykli na jejich používání. 

Některé pokusy budou prakticky provedeny, čímž by mělo být potvrzeno, že jeden náhodný 

jev má větší (nebo menší) pravděpodobnost než jev k němu opačný. 

Kapitola Sčítání pravděpodobností je spíše doplňková. Nejprve bude žákům předveden 

příklad sčítání pravděpodobností dvou navzájem se vylučujících jevů a potom jevů, které se 

nevylučují. Oba příklady budou řešeny dvěma způsoby: pomocí klasické definice 

pravděpodobnosti a pomocí sčítání pravděpodobností. Domnívám se, že žáci budou tíhnout 

spíše k výpočtu pravděpodobnosti podle definice a v takto jednoduchých příkladech jim bude 

poučka o sčítání pravděpodobností připadat téměř zbytečná. Poslední řešený příklad v této 

kapitole ukazuje žákům, jak si počítání pravděpodobnosti zjednodušit. Žák by měl v příštích 

úlohách umět posoudit, zda není jednodušší určit pravděpodobnost opačného jevu a potom ji 

odečíst od jedné. 

* 

ČTVRTÁ VYUČOVACÍ HODINA - NEZÁVISLÉ POKUSY 
Čtvrtou vyučovací hodinu budou uvedena do souvislosti různá vyjádření 

pravděpodobnosti. Převádět pravděpodobnost vyjádřenou zlomkem, na poměr, na desetinné 

číslo nebo na procenta by žákům nemělo činit obtíže, ale pro slabší žáky jistě nebude 

zbytečné předvést několik příkladů. 
Kapitoly Geometrická pravděpodobnost a Statistická definice pravděpodobnosti 

z časových důvodů vynechám. 

Hlavní náplní této hodiny budou nezávislé pokusy. Žákům bude nejprve předložen 

příklad se dvěma různými kostkami. Bude provedeno několik pokusů a zapsány výsledky. 

Poté budou žáci vyzváni, aby zapsali všechny možné výsledky a bude jim navržen zápis do 
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tabulky. Žáci by tento úkol měli zvládnout bez obtíží, stejně snadné by mělo být i určení 

pravděpodobnosti daného jevu. Všechny výsledky pokusu budou mít žáci vypsány a stačí jen 

spočítat, kolik výsledků je příznivých. Potom se pokusím přivést žáky k myšlence násobení 

pravděpodobností (tak, jak je naznačeno ve druhém způsobu řešení) a nakonec budou žáci 

vyzváni, aby nakreslili stromový diagram. Zde budou zřejmě potřebovat výraznou pomoc. 

Úvahy by měla zjednodušit představa, že nejprve provádíme jeden dílčí pokus a teprve potom 

druhý. Až když žáci zvládnou znázornit situaci stromovým diagramem, bude jim dán 

„návod", jak pomocí něho počítat pravděpodobnosti. 

Další příklad, který bude řešen, je velmi podobný prvnímu. Nyní budeme házet dvěma 

stejnými kostkami. Jestliže budou příklady následovat za sebou, mohli by se žáci vyvarovat 

chyby, která je popsána v prvním způsobu řešení tohoto příkladu. Pokud by žáci přesto určili 

počet všech možných výsledků pokusu nesprávně, měl by chybu odhalit stromový diagram. 

Zápis tohoto příkladu žáci využijí i při řešení dalšího příkladu (Házíš dvěma kostkami. 

Ty získáš bod, jestliže padne součet 2. Soupeř získá bod, jestliže padne součet 3. Jestliže 

padne jiný součet, nezíská bod nikdo. Je tato hra spravedlivá?). Žáci už budou mít vypsané 

všechny výsledky pokusu se dvěma hracími kostkami, stačí tedy určit, v kolika případech 

padne součet 2 a v kolika součet 3. 

Na konci hodiny dostanou žáci za úkol nakreslit stromový diagram pro tři hody 

kostkou a určit pravděpodobnost padnutí tří šestek. 
Sloupcové diagramy z časových důvodů také vynechám. 

PÁTÁ VYUČOVACÍ HODINA - ÚLOHY S NEZÁVISLÝMI 

POKUSY 
V páté vyučovací hodině budou žáci řešit úlohy z kapitoly Nezávislé pokusy. U každé 

úlohy, kde jsou prováděny dva dílčí náhodné pokusy (úlohy 1, 4, 6 a 10), zapíší žáci všechny 

možné výsledky pokusu do tabulky. O vypsání všech možných výsledků se žáci pokusí 

i v úlohách se třemi dílčími pokusy (úlohy 2 a 7). Všechny uvedené úlohy budou navíc řešeny 

stromovými diagramy. Vzhledem k podobnosti her Věštírna a Test osobnosti bude pro řešení 

úlohy 8 a 9 použit stejný stromový diagram. 
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ŠESTÁ VYUČOVACÍ HODINA - POKUSY, KTERÉ NEJSOU 
NEZÁVISLÉ 

Šestá vyučovací hodina bude věnována pokusům, které nejsou nezávislé. Po krátkém 

vysvětlení rozdílu mezi nezávislými a ostatními pokusy (pomocí příkladu) bude žákům na 

příkladu s kuličkami ukázáno, kde se „závislost" pokusů projeví ve stromovém diagramu. Pro 

větší názornost budou obě varianty pokusu (s vracením a nevracením kuliček do osudí) 

prakticky provedeny. Poté budou žáci pomocí stromových diagramů řešit úlohy z této 

kapitoly. 

Na konci hodiny bude žákům zadán projekt. Žáci budou rozděleni do skupin a každá 

skupina dostane zadání her, ze kterých si každý žák vybere jednu obtížnější nebo dvě snazší 

hry. Žáci dostanou za úkol hry do další vyučovací hodiny vyřešit, neboli určit 

pravděpodobnosti výhry hráče a výhry krupiéra. Podle šancí na výhru potom musí určit poměr 

vkladů hráče a krupiéra, tzn.' kolik žetonů bude do hry vkládat hráč a kolik krupiér. 

SEDMÁ VYUČOVACÍ HODINA - PROJEKT 
V poslední vyučovací hodině proběhne samotný projekt ve spolupráci s jinou třídou. 

Na začátku hodiny bude ještě vyhrazen krátký čas pro dotazy krupiérů. 

Hráčům i krupiérům budou rozdány žetony (každý dostane 30 žetonů stejné hodnoty) 

a záznamové archy, kam budou krupiéri zapisovat, kteří hráči je navštívili (hráči zapíší, 

kterého krupiéra navštívili), kolikrát hru hráli a s jakými výsledky. Žákům - hráčům bude 

krátce vysvětleno, co bude jejich úkolem, a poté už vstoupí do „kasina". Jestliže krupiéri 

posupovali při výpočtech správně a výhodně zvolili poměr vkladů, hráči prohrají své žetony 

relativně rychle. 

Na konci hodiny hráči opustí „kasino". Krupiéri spočítají své žetony a zjistí, jestli 

„vydělali" nebo „prodělali". Doma potom ještě podle záznamových archů krátce popíší, jak 

ke svým žetonům přišli, případně jak je ztratili. Velká ztráta by je měla přimět k úvaze nad 

správností svých výpočtů pravděpodobnosti a případné opravě řešení. 

Z časových důvodů upouštím i od statistického zpracování a zveřejnění výsledků 

projektu. 
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HODNOCENÍ ŽÁKŮ 
Hlavní součástí hodnocení žáků budou materiály, které žáci odevzdají: výpočet 

pravděpodobností výhry hráče a krupiéra pro svou hru a nastavení vkladů, krátký rozbor 

průběhu projektu a případnou opravu svého výpočtu, založenou na praktické zkušenosti. Na 

celkovém hodnocení se bude podílet i spolupráce a aktivita žáka v hodinách. 
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e x p e r i m e n t á l n í v ý u k a 
Experimentální výuku pravděpodobnosti jsem realizovala na malé základní škole 

v Červených Janovicích v 8. ročníku s 15 žáky (4 dívky a 11 chlapců). Celý tématický celek 

jsem naplánovala na sedm vyučovacích hodin včetně přípravy a realizace projektu, ale musela 

jsem experiment o jednu hodinu prodloužit. 

PRVNÍ VYUČOVACÍ HODINA - MOTIVACE 
První vyučovací hodina byla motivační. Cílem bylo zjistit, jaké povědomí mají žáci 

o pravděpodobnosti, a pomocí několika her se zajímavými výsledky v nich vzbudit zájem 

o tématiku. 

Žáci nejprve vyplnili dotazník z úkolu I. Na otázky 1 až 4 (.Dostaneš z příští písemky 

z matematiky pětku?, Podaří se ti získat základní vzdělání?, Dostaneš tento týden 

„zaracha"?, Budeš se dnes večer dívat na televizi?) žáci většinou odpovídali jednoduše: 

„ano", „ne", případně „nevím", výjimečně užili pro vyjádření pravděpodobnosti jiná slova: 

„asi ano", Jasně", „možná", „nevím", „prostředně", „doufám, že ne". 

Na otázku 5 (Před šachovou hrou si hráči mezi sebou určují, kdo bude mít bílé a kdo 

černé figurky, tak, že jeden si vylosuje buď černého, nebo bílého pěšáka. Kdo získá bílé 

figurky, je ve výhodě, protože začíná hru. Je pro hráče výhodnější volit figurku sám, nebo 

nechat vybrat soupeře?) několik žáků neumělo odpovědět, text otázky byl zřejmě složitě 

formulován. Čtyři žáci odpověděli, že je výhodnější nechat vybrat soupeře a stejný počet, že 

je výhodnější volit figurku sám. Jen dva žáci správně odpověděli, že nezáleží na tom, kdo 

bude figurku losovat. 

Otázka 6 (Proč má v různých stolních hrách s hrací kostkou padnutí šestky zvláštní 

význam? Padá šestka méně často než ostatní čísla?) zmátla hodně žáků, pouze dva 

odpověděli naprosto správně a jeden částečně správně: „ano, protože je to šance 1 : 6". Šest 

žáků odpovědělo, že šestka padá méně než ostatní čísla, a jeden napsal: „ano, mně jo". 

K otázce 7 (Tři soutěžící, včetně tebe, postoupili do finále. Vítěz se bude losovat. 
Jakou máš šanci na výhru?) tři žáci napsali „malou", čtyři žáci napsali pomčr 1 : 3, jeden žák 

odpověděl Jako každý druhý" a v jednom případě se objevila kombinace obou: „buď 1 : 3 

nebo stejnou jako všichni". 

U otázky 8 (Co je při hře „Kámen, nůžky, papír" nejvýhodnější zvolit, abys vyhrál? 
Kámen, nůžky, nebo papír?) je zajímavé, že tři žáci by zvolili kámen (nikdo nůžky a nikdo 
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papír). Ostatní žáci různým způsobem vyjádřili, že všechny volby mají stejnou 

pravděpodobnost výhry („to je jedno", „každý má svůj význam", „všechno vyjde nastejno, 

záleží na tom, co zvolí soupeř", „záleží na štěstí", „všechny mají klady i neklady"). 

Tetu z otázky 9 (Vaše rodina pozvala na návštěvu tetu. Teta, která vždycky drží slovo, 

slíbila, že vás navštíví jednu z příštích čtyř nedělí. Kterou neděli ji budete očekávat nejvíc?) 

by pouze dva žáci očekávali všechny neděle stejně, pět žáků by ji nejvíce očekávalo čtvrtou 

neděli a jeden žák „asi 1, chodí vždycky brzo". 

Otázce 10 (Máš větší šanci hodit dvěma hracími kostkami součet 11, nebo součet 12?) 

někteří žáci nerozuměli. Sedm žáků tipovalo součet 11 (ale nenapsali proč), jeden napsal 

„stejná šance" a jen jeden odhadoval, že spíše padne součet 12. 

V odpovědích se často objevoval opačný poměr: např. místo 1 : 3 psali žáci 3 :1 . 

Po odevzdání dotazníků jsem žákům rozdala první strany Učebního textu a hrací 

figurky. Pomocí folie jsem jim vysvětlila, jak se hra hraje. Když všichni dorazili se svou 

figurkou na konec hracího plánu, zapsala jsem na folii výsledky: 8 žáků skončilo na poli 

VYUČEN, 5 žáků na poli MATURANT a 2 žáci na poli NEZAMĚSTNANÝ. 

Poté byli žáci vyzváni, aby rozmístili nápisy na hrací plán Testu inteligence. Hra 

Věštírna sice žáky zaujala, ale nikoho nenapadlo použít její výsledek v Testu inteligence. Žáci 

nápisy rozmísťovali zcela nahodile. Až po upozornění na podobnost obou her umístili 

negativní hodnocení na pole A, E a pozitivní hodnocení na pole B, C, D. 

Ve hře Dvě kostky a součty tipovala podle očekávání většina žáků, že více bodů získá 

první hráč „protože má víc součtů". Jen dva žáci tipovali druhého hráče. Neměli pro to žádné 

vysvětlení, jen pojali podezření, že s hrou nebude něco v pořádku. Po třiceti hodech vyhrál ve 

všeclvpřípadech kromě jednoho druhý hráč. Tento výsledek žáci neuměli vysvětlit. Když jsem 

se zeptala, jestli jim častěji padl součet 2, nebo součet 7, někteří si uvědomili, že všechny 

součty nejsou stejně pravděpodobné. 

DRUHÁ VYUČOVACÍ HODINA - KLASICKÁ DEFINICE 

PRAVDĚPODOBNOSTI 
Cílem druhé vyučovací hodiny bylo, aby žáci uměli rozlišit náhodné a ostatní pokusy 

a aby se naučili počítat pravděpodobnost náhodných jevů podle klasické definice. S pojmy 

náhodný pokus a náhodný jev neměli žáci obtíže. Jako příklady náhodných pokusů uvedli 

klasické pokusy: hod mincí, kostku, různá losování, vybírání karty, ruletu apod. Vyjmenovali 

i výsledky náhodných pokusů z úkolu IV: 
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• hod desetikorunovou mincí - „padne panna nebo orel" 

• hod hrací kostkou - „padne 1, 2, 3, 4, 5, nebo 6" 

• vybrání jedné karty ze sady mariášových karet - „vybereme eso, krále, ..., vybereme 

srdcové eso, srdcového krále,..., vybereme srdcovou kartu, ..." 

• vylosování jedné kuličky z osudí, kde jsou červené, modré a černé kuličky -

„vylosujeme červenou, modrou, nebo černou kuličku" 

• upuštění krajíce chleba namazaného z jedné strany máslem na zem - „spadne 
namazanou stranou nahoru nebo dolů" 

Pro vysvětlení výsledků příznivých a nepříznivých danému jevu stačil jeden příklad s kartami, 

potom už žáci sami dokázali výsledky rozlišit na příznivé a nepříznivé. Jako příklad jevu, 

který není náhodný žáci uvedli např. „že mě přejede vlak, když si lehnu na koleje". 

Náhodnost tohoto jevu je sporná, proto jsem debatu raději ukončila. 

Odpovědět na otázky z úkolu VI bylo pro žáky velmi snadné. Nejenže správně 

odhadli, který jev má větší pravděpodobnost, ale dokázali ji i vyjádřit poměrem. U otázky 4 

(Při třech hodech mincí padla třikrát panna. Jaká je šance, že panna padne i počtvrté?) žáci 

zaváhali, ale když někdo vykřikl, že „zas je to stejný", souhlasili. Také otázku 5 (Je 

výhodnější koupit si los v loterii, kde vyhrává 10 losů z 50, nebo v loterii, kde vyhrává 15 losů 

ze 75?) zodpověděli správně. 

Jednoduchými otázkami (Dostane Markéta - jedničkářka - z matematiky na 

vysvědčení výbornou?, Dostane ji Martin - propadající žák?) jsem žáky přiměla k různému 

vyjádření dvou extrémních hodnot pravděpodobnosti. Velkou šanci vyjádřili: „ano", „určitě 

ano", na 100 %", „stopro", „to je jasný" apod. a velmi malou šanci: „rozhodně ne", „nulová 

pravděpodobnost", „bez šance". Jejich odpovědi jsem zapisovala na tabuli do jakési stupnice. 

Doprostřed potom žáci umístili výrazy: „půl na půl", „50 %" apod., mezi nulovou 

a padesátiprocentní pravděpodobnost jsem zapsala: „možná ano", „asi ano", „25 %", „snad 

ano". Když jsem chtěla tyto výrazy porovnat, byli žáci nejednotní. Navodit vhodnou 

atmosféru pro zavedení klasické definice pravděpodobnosti se mi tedy podařilo. Žáci ji bez 

potíží přijali a nebylo ani nutné ji více rozvádět. 

TŘETÍ VYUČOVACÍ HODINA - VÝPOČET 

PRAVDĚPODOBNOSTI 
Na jednoduchém příkladu s kuličkami jsem žákům představila stromové diagramy. 

Velmi rychle pochopili, jak je mají kreslit. Ani doplnění věty z úkolu VIII (Součet 
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pravděpodobností všech možných vzájemně se vylučujících náhodných jevů je u každého 

pokusu roven ...) pro ně nebylo obtížné. Řešení úloh z kapitoly Výpočet pravděpodobnosti 

a kreslení stromových diagramů šlo žákům velmi rychle, proto jsem několik úloh vynechala. 

Některé náhodné pokusy žáci skutečně provedli, a tím zjistili, že jev s větší pravděpodobností 

skutečně nastává častěji než jev opačný. Pro žáky bylo přirozenější vyjadřovat 

pravděpodobnost poměrem, později přistoupili i na vyjadřování pravděpodobnosti 

neoblíbenými zlomky. 

Na dvou příkladech z kapitoly Sčítání pravděpodobností jsem se žákům pokusila 

ukázat rozdíl mezi navzájem se vylučujícími jevy a jevy, které se nevylučují. Žáci uměli 

příklady vyřešit i bez vzorců pro sčítání pravděpodobností. U druhého příkladu (Losuješ jednu 

kartu ze sady mariášových karet. Jaká je pravděpodobnost, že vylosuješ eso nebo srdcovou 

kartu?) nejprve započítali srdcové eso dvakrát, ale po upozornění tuto chybu hned opravili. 

Řešení příkladů pomocí sčítání pravděpodobností žáci sice akceptovali, ale připadalo jim 

„zbytečně složité". 

Řešení dalšího příkladu (Z 28 žáků 8. ročníku má 20 žáků psa, 14 žáků andulku 

a 5 žáků nemá žádné zvíře. Jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybraný žák 8. ročníku má 

zvíře?) trvalo déle, než jsem předpokládala, a proto jsem úlohy z této kapitoly musela 

vynechat. 

ČTVRTÁ VYUČOVACÍ HODINA - NEZÁVISLÉ POKUSY 
Na úvod čtvrté hodiny jsem si ověřila, jestli žáci umí pravděpodobnost vyjádřenou 

zlomkem převést i na desetinné číslo a na procenta. Při převodu poměru na zlomek někteří 

zaváhali, zda mají užít významu I či II (viz Učební text). Úlohy v této kapitole vyřešili žáci 

velmi rychle a správně. 

Kapitoly Geometrická pravděpodobnost a Statistická definice pravděpodobnosti jsem 

musela z časových důvodů vynechat a na řadu přišly nezávislé pokusy. 

Příklad se dvěma různými hracími kostkami (Hodíš hrací kostkou s čísly 1 až 6 

a kostkou s písmeny A, B, C, D, E, F. Jaká je pravděpodobnost padnutí jedničky a áčka?) se 

podařilo vyřešit celkem snadno pomocí zápisu všech možných výsledků do tabulky. Ani 

nebylo nutné pokus provádět. Z tabulky bylo hned patrné, že všech výsledků je 36 a příznivý 

je jen jeden. Představu, že provést dva dílčí pokusy najednou, je to samé jako provést nejprve 

jeden a potom druhý dílčí pokus, žáci nechtěli přijmout. Musely nastoupit skutečné hrací 

kostky. Přivést žáky k násobení pravděpodobností dílčích jevů se mi podařilo celkem snadno, 
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protože žáci si z učiva o zlomcích ještě pamatovali přechod „— z - je to samé jako — • - " . 

6 6 6 6 
Následovalo sestavení stromového diagramu. Nejprve jsem vzala kostku s čísly a žáci bez 
potíží nakreslili stromový diagram, kdy sledovaným jevem bylo padnutí jedničky. Potom 
jsem část diagramu zakryla s tím, že předpokládáme, že jednička padla. Vzala jsem kostku 

s písmeny a zeptala se, co se teď může stát. Žáci správně uvedli, že s pravděpodobností -
6 

áčko padne a s pravděpodobností ^ nepadne. Takto jsme nakreslili celý stromový diagram 

i zjednodušený stromový diagram. 

Následoval příklad se dvěma stejnými kostkami (Jaká je pravděpodobnost, že při dvou 

hodech hrací kostkou padnou dvě šestky?). Na otázku, kolik je všech možných výsledků 

pokusu, žáci po chvíli váhání odpověděli „36, protože je to stejné jako předtím". Když jsem 

ale chtěla, aby všechny výsledky nakreslili, zaváhali, zda mají výsledek, který se liší jen 

pořadím čísel, nakreslit dvakrát. Tvrdili, že ,je to to samé, jenom je to otočené". Podobnost 

s předchozím příkladem sice odsouhlasili, ale ani to je úplně nepřesvědčilo. Spor nakonec 

rozřešil stromový diagram. Ukázalo se, že na první kostce může padnout libovolné číslo a na 

druhé také. 

Tabulku se všemi výsledky při hodu dvěma kostkami i stromový diagram jsem 

nechala na tabuli a pustili jsme se do řešení další úlohy (Házíš dvěma kostkami. Ty získáš bod, 

jestliže padne součet 2. Soupeř získá bod, jestliže padne součet 3. Jestliže padne jiný součet, 

nezíská bod nikdo. Je tato hra spravedlivá?). Když už měli žáci všechny výsledky vypsány, 

byla úloha velmi snadná. 

* Nakreslit stromový diagram pro tři hody kostkou a určit pravděpodobnost padnutí tří 

šestek dostali žáci za domácí úkol, protože hodina byla u konce. 

PÁTÁ VYUČOVACÍ HODINA - ÚLOHY S NEZÁVISLÝMI 

POKUSY 
Domácí úkol odevzdalo 13 žáků. Tři dívky odevzdaly bezchybný nezjednodušený 

stromový diagram, dva chlapci také bezchybný, ale zjednodušený diagram. Čtyřem žákům se 

diagram zdál „moc velký" a nechtělo se jim ho celý kreslit, proto k některým větvím napsali 

„atd." Dva žáci patrně špatně pochopili zadání nebo byli zmateni příklady řešenými ve škole 

113 



a nakreslili diagram pro dva hody kostkou a poslední dva žáci zapomněli některé výsledky 

dále rozvětvit. 

V této hodině žáci řešili úlohy z kapitoly Nezávislé pokusy. V úloze 2 (Hoď třikrát 

hrací kostkou. Odhadni a potom vypočítej pravděpodobnost padnutí aspoň jedné šestky.) žáci 

využili doma vytvořený stromový diagram, zde už byla zapotřebí jeho nezjednodušená verze. 

Tato úloha byla trochu obtížnější, protože žáci museli určit, které a kolik větvení vede 

k příznivému výsledku. Padnutí aspoň jedné šestky znamená padnutí jedné, dvou, nebo tří 

šestek. Od zjednodušování tohoto diagramu jsem raději upustila. 

Stromový diagram znázorňující situaci v úloze 3 (Kolikrát (nejméně) musíš hodit hrací 

kostkou, aby pravděpodobnost padnutí aspoň jedné šestky byla větší než — ?) jsem měla 

připravený na folii. Protože už je poměrně složitý, žáci ho nekreslili. Z předchozí úlohy žáci 

věděli, že tři hody kostkou nestačí. Ze stromového diagramu určili, že čtyři hody už ano. 

V úloze 4 (V prvním osudí je sedm žlutých a tři červené kuličky, ve druhém osudí šest 

žlutých a deset červených kuliček. Náhodně zvolíš osudí a z něho vylosuješ jednu kuličku. Je 

pravděpodobnější vylosování žluté, nebo červené kuličky?) žáci nejprve nemohli rozlišit dva 

nezávislé jevy. Musely pomoci sáčky s kuličkami. 

Protože už nezbývalo mnoho času, několik úloh jsem vynechala a žáci řešili úlohu 7 

(Vpříborníku jsou lžíce, nože a vidličky. Přijde první číšník, vezme náhodně jeden kus 

a donese ho hostovi. Potom přijde druhý číšník, vezme náhodně jeden kus a donese ho 

hostovi. Nakonec udělá to samé i třetí číšník Jaká je pravděpodobnost, že host dostane celý 

příbor?). Úloha byla vyřešena pomocí stromového diagramu. 

\ 

ŠESTÁ V Y U Č O V A C Í H O D I N A - P O K U S Y , K T E R É N E J S O U 

NEZÁVISLÉ 
Pro vysvětlení pojmu pokusy, které nejsou nezávislé, stačil jednoduchý příklad 

slosováním dvou karet, potom se žáci pokoušeli řešit příklad s kuličkami. Při kreslení 

stromového diagramu jsem postupovala podobně jako u nezávislých pokusů. Podstatný rozdíl 

byl v tom, že po provedení prvního dílčího pokusu se změnil počet kuliček v osudí. Novou 

výchozí situaci jsem také nakreslila a pro jistotu ještě předvedla s kuličkami. 

První čtyři úlohy žáci dokázali vyřešit, jen někteří potřebovali praktické předvedení 
s kuličkami, kartami a čísly. Další úlohy žáci nestihli vyřešit. 
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V této chvíli jsem se také rozhodla pro prodloužení experimentu o jednu vyučovací 

hodinu. 

SEDMÁ VYUČOVACÍ HODINA - PŘÍPRAVA PROJEKTU 
Teprve na začátku sedmé hodiny začala příprava projektu. Žáky jsem rozdělila do čtyř 

skupin a podle složení skupiny jsem žákům přidělila hry: slabším skupinám mincc a kostky, 

silnějším kuličky a hry. 

Každý žák si s mou pomocí vybral jednu úlohu. Snažila jsem se, aby zvolené úlohy 

byly přibližně stejně obtížné. Poté žáci ve svých hrách počítali pravděpodobnosti výhry hráče 

a krupiéra. Někteří to zvládli samostatně a poměrně rychle, jiní potřebovali výraznou pomoc. 

Po chvíli jsem žáky přerušila, protože jsem musela zadat další úkol: zjistit výši vkladu hráče 

a krupiéra. Žáci nechápali, co mám na mysli a jak by měli postupovat. Pokusila jsem se jim 

3 vysvětlit, co to znamená, že šance na výhru je pro krupiéra např. - : Krupiér ve třech hrách ze 
4 

čtyř vyhraje a v jedné prohraje. Ve spravedlivé hře by proto krupiér měl vsadit tři žetony 

a hráč jen jeden, protože krupiér vyhrává třikrát častěji než hráč. Aby si ovšem krupiér 

v kasinu zajistil zisk, musí vsadit méně žetonů (jeden nebo dva). Když ale bude hráči nabízet 

jen jeden žeton, hráče ke hře nenaláká. Nakonec se většina žáků dopracovala ke správným 

výsledkům i vhodným vkladům. 

OSMÁ VYUČOVANÍ HODINA - PROJEKT 
Poslední, osmou hodinu proběhl projekt ve spolupráci se 7. ročníkem. Žáci 8. ročníku 

* 

se na projekt velmi těšili, byli nadšeni, že budou moci obehrát nic netušící spolužáky. 

Zatímco jsem 7. ročníku vysvětlovala, co bude jejich úkolem, 8. ročník změnil uspořádání 

lavic v kasinu a někteří žáci si vyrobili reklamní hesla pro své hry. Oběma třídám jsem 

rozdala žetony a záznamové archy. 

Projekt proběhl za hlasitého vyvolávání krupiérů, lákajících hráče ke své hře, 

a nadšených výkřiků vyhrávajících. Hráči jednotlivě obcházeli krupiéry a hráli hry, které se 

jim líbily, případně hry, které provozovaly jejich kamarádi. Nikoho nenapadlo přemýšlet 

o svých šancích na výhru. Několik hráčů přišlo o své žetony hned po několika hrách a muselo 

opustit kasino. 

Všechny hry byly ukončeny ještě před koncem vyučovací hodiny, protože v kasinu 

zbývalo už jen málo hráčů. Žáci 7. ročníku opustili kasino a krupiéři spočítali všechny své 
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žetony. Naprostá většina krupiěrů měla víc žetonů, než dostala na začátku, někteří dokonce 

dvojnásobek. Ti krupiéři, kteří v kasinu prodělali, měli jen o jeden až tři žetony méně než na 

začátku. Na konci hodiny se žáci pokusili o krátké sebehodnocení. Za domácí úkol měli 

krupiéři krátce popsat, jak jejich hra probíhala, kolik získali žetonů, kolik hráčů je navštívilo 

apod. 

Při přípravě projektu jsem se u žáků velmi často setkala s mylnou představou 

0 podstatě pravděpodobnosti. Domnívali se, že když např. krupiér má v nějaké hře větší šanci 

na výhru než hráč, musí krupiér vždy vyhrát a nikdy neprohraje. Pokoušela jsem se žákům 

vysvětlit, že krupiér samozřejmě prohrát může, ale celkově bude mít víc výher než hráč. 

Většina žáků si tento omyl uvědomila až v průběhu projektu, když sice jako krupiéři vyhrávali 

1 prohrávali, ale počet jejich žetonů se zvyšoval. 

HODNOCENÍ ŽÁKŮ 
Celé téma pravděpodobnost bylo hodnoceno jednou známkou. Hlavní součástí 

hodnocení měl být projekt. Vzhledem k tomu, že žáci počítali pravděpodobnosti výher ve 

svých hrách ve škole a s mou pomocí, bylo hodnocení obtížné. Při počtu 15 žáků ve třídě je 

ale možné zapamatovat si, jak se žák v hodině projevoval. 

Na známce měl tedy hlavní podíl projekt (do jaké míry byl žák schopen vyřešit úlohy 

bez pomoci Jak výhodné bylo jeho nastavení vkladů) a aktivita v hodině. 
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z a v e r 
Hlavním cílem mé diplomové práce bylo vytvořit učebnici pravděpodobnosti pro žáky 

základních škol podle předem vytyčených cílů, což se mi snad podařilo. Nejprve jsem 

prostudovala učebnice pro základní školy, kde se pravděpodobnost jako tématický celek sice 

nevyskytuje, ale můžeme zde najít některé problémy podobné těm z oblasti pravděpodobnosti. 

Teorie pravděpodobnosti je obsažena až ve středoškolských učebnicích pro 4. ročník. Ty jsem 

vzala za podklad při tvorbě Učebního textu. 

V Učebním textu se mi podařilo zpracovat teorii pravděpodobnosti přibližně ve 

stejném rozsahu, jako se objevuje ve středoškolských učebnicích. S jeho pomocí se žáci naučí 

určovat pravděpodobnost náhodného jevu v jednoduchých případech a vyjadřovat ji různými 

způsoby, sčítat pravděpodobnosti slučitelných i neslučitelných jevů, počítat geometrickou 

pravděpodobnost, určovat pravděpodobnost pomocí statistické metody, násobit 

pravděpodobnosti náhodných jevů při provádění několika nezávislých pokusů i určovat 

pravděpodobnosti náhodných jevů v případech, kdy pokusy nejsou nezávislé (obdoba 

podmíněné pravděpodobnosti). Volila jsem takové postupy, které jsem považovala pro žáky 

základních škol za nejvíce srozumitelné a názorné. 

Pro žáky jsem na závěr tématického celku připravila takc projekt, který imituje 

Kasino. Žáci se v něm stanou krupiéry a získané poznatky z pravděpodobnosti jim umožní 
obehrát spolužáky, kteří kasino navštíví. 

Experimentální výuka v 8. ročníku základní školy prověřila mnou navrhovaný Učební 

text v praxi. Pomohla mi potvrdit, případně vyvrátit mnohé domněnky a zároveň odhalila 

určité nedostatky mého návrhu. 

Žáci 8. ročníku základních škol mají o pravděpodobnosti určitou představu, umí ji 

odhadnout a vyjádřit různými způsoby. Pravděpodobnost v té podobě, v jaké je zpracována 

v Učebním textu, pro ně byla zpočátku velmi snadná a postup ve vyučování byl rychlejší než 

jsem očekávala. Určování pravděpodobností náhodných jevů podle klasické definice bylo pro 

žáky zcela přirozené, nebylo tedy nutné řešit všechny úlohy, které jsem do Učebního textu 

zařadila. 

Jak jsem předpokládala, způsob sčítání pravděpodobností slučitelných i neslučitelných 

jevů pokládali žáci za zřejmý. V řešení úloh ho dále nevyužívali a pravděpodobnost i nadále 

určovali podle známého vzorce. Pouze pro kontrolu svých výpočtů žáci používali vztah pro 
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součet pravděpodobnosti daného jevu a jevu opačného. Pasáž o sčítání pravděpodobností 

náhodných jevů by tedy mohla být zkrácena nebo z Učebního textu úplně vypuštěna. 

Až teprve při zavedení nezávislých jevů, i jevů, které nejsou nezávislé, žáci pocítili, že 

se učí něco nového a netriviálního. Zde se postup v učivu velmi zpomalil a bylo nutné vzít na 

pomoc názorné pomůcky. Kvůli časové tísni jsem se bohužel nedozvěděla, jak by žáci zvládli 

problémy z jiných oblastí než jsou hazardní hry. 

Příprava projektu byla poměrně náročná. Projekt ovšem proběhl bez problémů 

a v podstatě tak, jak jsem očekávala. 

Po těchto zkušenostech bych časový rozvrh zvolila jinak. Rozhodně je nutná buď 

redukce učiva obsaženého v učebním textu, nebo rozložení celku do více vyučovacích hodin. 

Je třeba počítat s větší časovou dotací pro nezávislé pokusy a pokusy, které nejsou nezávislé. 

Ke správnému pochopení pojmu pravděpodobnost je nutné, aby žáci náhodné pokusy 

skutečně prováděli. Snadno totiž může vzniknout mylná představa, že výsledkem pokusu 

musí vždy být náhodný jev s největší pravděpodobností. Jestliže žák uskuteční několik 

náhodných pokusů a určí relativní četnost daného náhodného jevu, získá „důkaz" o správnosti 

svého výpočtu. Vypočtená pravděpodobnost je jen ideální hodnota, žák se jí může přiblížit, 

jestliže provede velký počet náhodných pokusů. 

Co se týče věku žáků, domnívám se, že 8. ročník je pro výuku pravděpodobnosti 

poměrně vhodný, v úvahu připadá také 7. ročník. Pravděpodobnost by ovšem musela být 

zařazena až na konci školního roku a Učební text by vyžadoval menší úpravy a redukci učiva. 

Vzhledem ke zvolené metodice bych Učební text rozhodně nepoužila pro starší žáky. 

Jsem přesvědčena, že pravděpodobnost by se (v nějaké formě) měla objevit už na 

základních školách. Je to téma, se kterým se žáci setkávají v běžném životě poměrně často. 

Pravděpodobnost chápou jako šanci, možnost nebo naději, umí ji přibližně vyjádřit slovy 

i poměrem a procenty. Klasická definice pravděpodobnosti je pro ně naprosto přirozená, bez 

obtíží ji užívají k řešení jednoduchých problémů. Tyto zkušenosti by měly být ve škole 

využity a rozšířeny. 
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