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Anotace: Prezentace je určena pro studenty středních 

průmyslových škol, obor strojírenství a technické 

lyceum. Probírané téma se týká základních pojmů 

teorie pravděpodobnosti. Jsou uvedeny vztahy pro 

výpočet sjednocení dvou jevů v případě jevů 

disjunktních jevů i obecného vztahu jevů. Na základě 

pravděpodobnosti sjednocení disjunktních jevů je 

odvozen vztah pro pravděpodobnost opačného jevu.  

V prezentaci jsou úlohy na procvičení výpočtu 

pravděpodobnosti sjednocení jevů. 
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Pravděpodobnost sjednocení jevů 

1)  Pravděpodobnost sjednocení jevů A a B, 
jevy A a B se vzájemně vylučují. 
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Úloha 1 
V tombole se prodávalo celkem 600 lístků. 

První cenu vyhrává právě 10 lístků a druhou 
cenu právě 50 lístků. 

Jaká je pravděpodobnost výhry první ceny, 
druhé ceny a první nebo druhé ceny. 

 

 

 

  

  
 

 



Pravděpodobnost sjednocení jevů 

2) Pravděpodobnost sjednocení jevů A a B. 
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Pravděpodobnost sjednocení jevů 

2) Pravděpodobnost sjednocení jevů A a B. 
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Úloha 2 
Házíme dvěma kostkami, bílou a černou. 

Určete pravděpodobnost s jakou nastane 

1) jev A,  

2) jev B,  

3) jev A a B současně,  

4) jev A nebo jev B.    

 
Jev A na bílé kostce padne číslo větší než 4. 

 

Jev B na černé kostce padne číslo menší 
nebo rovno 3. 

 

 



Pravděpodobnost opačného jevu 
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Pravděpodobnost opačného jevu 

 

 

Pravděpodobnost opačného jevu 

je doplněk  

pravděpodobnosti výchozího jevu do jedné.  
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Úloha 3 
V krabici je šest bílých kuliček,  

osm červených kuliček a čtyři kuličky žluté. 

Určete pravděpodobnost, že mezi čtyřmi 
taženými kuličkami bude alespoň jedna bílá. 
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