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--LFFörklaring

sannolikhet

EtttalmellanO ochl sombeslaiverhur
stor chans eUer risk det ar för att en
händelsekommer att inträffa.

Vsemp^___... .

.

_ _»<_... __.. ^__, __..J

ai

Sannolikheten föratt fäen pojke vid iödsel,

P(pojl(e)=1=0,5=50%
Vadärsannolikhetenförattfäöver4 vidkast

utfall

Möjligt resultat av enhändelse.

gynnsammautfall

De utfall man vill ska inträffa.

möjUgautfall

Deutfallsomkaninträffa.

likformig
sannolikhet

En händelse där alla möjliga utfall har
samma sannolikhet att inträffa.

Kastmedtärning.

träddiagram

Bild för att visa flera slumpförsök i rad.
Visar alla möjliga utfall och dess

Kast med två mynt

l!

med vanlig tärning?

Detfinns6 möjligautfaUd,2,3, 4, 5 eUer6)och
2 av dessa ärgynnsamma utfall (5 och 6).

sannolikheter.

komplement-

Summanav allautfall som inte är

händelse

gynnsamma.

Trebamfödslar 1
Ptroinstenpojke) = l - PUUcka.nicka,fflcka)
......--,^-».',;^*fc-^

^ Komplementhändelse ?
beroende och
oberoende
händelser

Händelserdärsannolikhetenpåverkas
eller inte påverkas av tidigare utfall.

Sannolikheten föratt dra enkung ur en kortlek l

återläggning

Attvidslumpförsökläggatillbakadet
dragna föremålet innan nästa dragning

Dragiiinguitfix. enkortlek med äterläggmng l

kombinatorilc

påverkasommantidigarehardragitenkung
och inte lagt tillbaka den.

utförs.

ger oberoende händelser. Dragning utan
återläggning ger beroende händelser.

Beskriver möjligheterna att väljaut eUer

påhurmängaolikasättkantre personer ståi l

kombinera.

en kö?

OTETOUS2UVILIKG

Beräkna likformig sannolikhet

Exempel
Liisiung

Hur stor ärchansenatt slåett uddatal med en sexsidigtärning?
3 l

J'(uddatal)=-=^=50%

antalet gynnsamma utfall
antalet möjligautfall

Beräkna troligt utfall

Exemixil

Chansenatt vinnapåett lotteri är20 %.Hur mångavinster kan du
förvänta dig att få om du köper 10 lotter?

Lösning

0, 20 . 10 = 2

20%avlotterna börvaravinster. 20%=0, 20.

Du kan förväntadig 2 vinster.

Beräkna sannolikhet i flera steg

Exfinpel

Lösxiiug

Astrid snurrar på hjulet två gånger. Hur stor är sannolikheten att
det stannar på rött bådagångerna?

-P(rött)=g

^ av hjulet år rött

P(rött, rött)-j-^=g

POött, rött) -PO-ött) .

ött)

Sannolikheten att fårött två gångeri rad är;;
Det finns l gynnsamt utfall av 9 möjliga utfall.

METODSAMLING

> SANNOLIKHET

UCH STATISTIK
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Beräknasannolikhetförberoendehändelser

^^ Ienpäsefinns2svart, och3vitak^Hu^ärsannoUkheten
'""'"""" atttaupp2 svartakulori radutanåterläggning?
Lösning

2. 1=^-=-L=10%

Sannolikheternamultipliceras,

P(svart,svart)=5 . 4 =2Q=}0

Ommandrarensvartkulal förstadragningen
'finns det4 kulor kvar varav l svart

Beräknaantalmöjligakombinationer

Exempd Påhurmångaolikasättk.n trepersonerställasigi kö?
Lösning

Melodi

^iTp^sonernaförA,B ochC.Dekanplacerasig:ABC,ACB,
BAG.BCA,CAB,CBA.Detblir6 olikasätt.
Metod 2

;. 2 .l = 6

3. 2 .1=O

MultiplitoUonspnncipea Förstaplatsenkan^

v,li'a"spä3'satt. Andraplatsenkanvaliaspa^sm

vol^^al"al"satt'i<va7attvaiasistaplatsen

Beräknamedelvärdet

Ex.,i»P<.l Beräknamedelvärdetavtalen27, 41, 3, 18, 12,O och4.
Lösnins 27+41+3+18+12+0+4=105

Summ^allavaidea

Medelvärdet^-15 D-.-^en^ant^en

METODSAML.NG> SANNOLIKHETOCHSTATISTIK^

