
PRAVDĚPODOBNOST 

zadání 
 

1) Čtyři studenti sportovního gymnázia zadávali anketu. Pět set náhodně oslovených lidí jim 

odpovědělo na otázku, zda pravidelně jezdí na kole nebo na in–line bruslích. Jejich odpovědi jsou 

zpracovány v tabulce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  S jakou pravděpodobností mohl jeden ze studentů vyhrát sázku, že první osoba z náhodně 

oslovených jezdí pouze na in-line bruslích? 

b)  Jaké procento lidí z dotázaných nejezdí na in-line bruslích? 

 

2)  Soubor karet je očíslován přirozenými čísly od 1 do 24. Karty zamícháme a jednu z nich 

náhodně vytáhneme. Určete pravděpodobnost, že číslo karty je dělitelné číslem 4 nebo číslem 6. 

 

3)  Jaká je pravděpodobnost, že při hodu jednou kostkou padne: 

a) číslo větší než 4 b) číslo sudé c)číslo menší než 1 d) číslo 5 

 

4)  Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma kostkami padne součet: 

a) právě 11 b) aspoň 11 c) menší nebo roven 5 d) právě 2 

 

5)  Jaká je pravděpodobnost, že v náhodně zvoleném dvouciferném čísle budou obě cifry stejné? 

 

6) Jaká je pravděpodobnost, že náhodně zvolené dvouciferné číslo je dělitelné: 

a) dvěma b) třemi c) sedmi d) pěti 

 

7)  V osudí je 5 bílých a 4 modré lístky. Náhodně vybereme 2 lístky. Jaká je pravděpodobnost, že 

budou: 

a) oba bílé b) oba modré   c)jeden bílý a jeden modrý 



8)  Student při zkoušce losuje 2 z 10 otázek, připraven je na 6 z nich. Jaká je pravděpodobnost, že 

a) bude umět obě, b) bude umět právě jednu, c) nebude umět žádnou, 

d) bude umět aspoň jednu z losovaných otázek? 

 

9)  V krabici je 8 nýtů, z nichž 5 je železných a 3 mosazné. Náhodně vybereme dva z nich. Jaká 

je pravděpodobnost, že budou ze stejného materiálu? 

 

10)  Z 26 žáků ve třídě, ve které je 12 chlapců a 14 dívek, se losují 3 zástupci. Jaká je 

pravděpodobnost, že to budou: 

a) samé dívky  b) dvě dívky a jeden chlapec  

 

11) V bedně je 10 součástek, z toho 4 vadné. Z bedny náhodně vybereme 3 z nich. Jaká je 

pravděpodobnost, že: 

a)budou všechny vadné  b) bude právě jedna vadná 

c)budou všechny dobré  d) bude nejvýš jedna vadná 

 

12) Střelec střílí se spolehlivostí (tj. s pravděpodobností zásahu) 0,9. Jaká je pravděpodobnost, že 

při první ráně nezasáhne cíl? 

 

 

 



PRAVDĚPODOBNOST 

řešení 
 

1) a) 0,04  b) 78% dotázaných 

2) 1/3 

3)  a) číslo větší než 4; 1/3 b) číslo sudé;1/2 c)číslo menší než 1; 0 d) číslo 5; 1/6 

4)  a) právě 11; 1/18  b) aspoň 11; 1/12 c) menší nebo roven 5; 5/18  d) právě 2; 1/36 

5)  0,1 

6) a) dvěma; 1/2 b) třemi; 1/3 c) sedmi; 13/90 d) pěti; 1/5 

7)  a) oba bílé; 5/18 b) oba modré; 1/6   c)jeden bílý a jeden modrý; 5/9 

8)  a) bude umět obě; 1/3 b) bude umět právě jednu; 8/15 c) nebude umět žádnou; 2/15 

d) bude umět aspoň jednu z losovaných otázek; 13/15 

9)  13/28 

10a) samé dívky; 7/50  b) dvě dívky a jeden chlapec; 21/50 

11) a)budou všechny vadné; 1/30  b) bude právě jedna vadná;1/2 

c)budou všechny dobré; 1/6  d) bude nejvýš jedna vadná; 2/3 

12) 0,1  

 



3)  


