
Kabos: Valszám és matstat.                                                                                                                    Feltételes valószínűségek  
 

1.Az egyik zsebemben egy olyan  korong van, amelynek az egyik oldala piros, a másik oldala kék.  
A másik zsebemben egy olyan korong van, amelynek mindkét oldala piros.  
1.1. Kiveszem a zsebemből a két korongot és leteszem őket az asztalra. Mennyi a valószínűsége, hogy 

mindkét látható oldal piros? 
1.2. Kiveszek egy korongot a zsebemből, nem tudom melyiket, és leteszem  az asztalra. A látható oldal 

piros. Mennyi a valószínűsége, hogy ha ezt a korongot megfordítom, a másik oldal kék?  
 
 
 
2.Bergengóciában minden családban két gyerek van, a gyerekek 50%-a fiú, 50%-a lány. A gyerekek 
neme független egymástól: egy fiúnak ugyanolyan valószínűséggel van lány testvére, mint egy 
lánynak. Becsöngetek egy lakásba, az egyik gyerek nyit ajtót, ő fiú.  
Mennyi a valószínűsége, hogy a testvére lány? 
 
 

 
 3. Az utolsó busz menetrend szerint 22 óra 50-kor indul a végállomásról. A buszvezetők:  
Első Elemér (a napok 30 százalékában),  
Második Miklós (a napok 50 százalékában),  
Harmadik Henrik (a napok 20 százalékában).  
Néha előfordul hogy a vezető siet, és korábban elindul.  
Ha Első Elemér vezeti a buszt, akkor ő 10 százalék valószínűséggel,  
ha Második Miklós vezeti a buszt, akkor ő 20 százalék valószínűséggel,  
ha Harmadik Henrik vezeti a buszt, akkor ő 30 százalék valószínűséggel  
indul korábban, mint a menetrendben megadott 22 óra 50.  
Ma pontosan 22 óra 49-kor értem a végállomásra, és a busz az orrom előtt elment.  
Mennyi a valószínűsége, hogy ma Első Elemér volt a buszvezető 
 
 
 
4. Börtönben ül három rab: Aladár, Béla és Csaba. Ma a bíróság úgy döntött, hogy egyikőjüket ho lnap 
reggel szabadlábra helyezi. Ezt közlik a három rabbal, de azt egyelőre nem mondják meg nekik, hogy 
melyikük szabadul. A börtönőr ismeri a bíróság döntését, de neki sem szabad ezt közölni a rabokkal. 
A rabok egymással sem tudnak beszélni.  
4.1. Aladár most ezt gondolja: annak az esélye, hogy én szabadulok holnap: 33.3%  
4.2. Aladár megveszetegeti a börtönőrt: mondja meg neki, hogy Béla és Csaba közül ki az, aki holnap 
NEM szabadul. A börtönőr azt gondolja, hogy ezzel nem sérti meg a titoktartást, és megmondja 
Aladárnak, hogy Béla NEM szabadul holnap.  
4.3. Remek, gondolja Aladár, tehát vagy én vagy Csaba az aki holnap szabadul. Tehát annak az esélye, 
hogy én szabadulok holnap: 50% 
Helyesen számol-e Aladár? 
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Háromféle érme van: 
A:  a FEJ esélye 50%, az ÍRÁS esélye 50% 
B:  a FEJ esélye 20%, az ÍRÁS esélye 80% 
C:  a FEJ esélye 80%, az ÍRÁS esélye 20% 
 
Aladár mindig A-típusú, Béla mindig B-típusú, Csaba mindig C-típusú érmével dob. 
 
1.1. Aladár dob 10 érmével, a 10 dobásból 5 FEJ. Mennyi ennek  a valószínűsége? 
1.2. Aladár dob 10 érmével, a 10 dobásból legalább 6 FEJ. Mennyi ennek  a valószínűsége? 
1.3. Béla dob 10 érmével, a 10 dobásból legalább 6 FEJ. Mennyi ennek  a valószínűsége? 

 
 
 

2.1. Aladár dob 2 érmével. Mennyi a valószínűsége, hogy a két dobás eredménye azonos? 
2.2. Béla dob 2 érmével. Mennyi a valószínűsége, hogy a két dobás eredménye azonos? 
2.3. A játékmester egy szabályos dobókockával dob: ha az eredmény 1 vagy 4 akkor Aladár, ha 2 vagy 5 

akkor Béla,  ha 3 vagy 6 akkor Csaba dob 2 érmével. Mennyi a valószínűsége, hogy a két dobás 
eredménye azonos? 

2.4. A játékmester egy szabályos dobókockával dob: ha az eredmény 1 vagy 4 akkor Aladár, ha 2 vagy 5 
akkor Béla,  ha 3 vagy 6 akkor Csaba dob 2 érmével.  A két dobás eredménye azonos. Mennyi a 
valószínűsége, hogy Aladár dobott? 
 
 
 

3. A játékmester egy szabályos dobókockával dob: ha az eredmény 1 vagy 4 akkor Aladár, ha 2 vagy 5 
akkor Béla,  ha 3 vagy 6 akkor Csaba dob 10 érmével. 

3.1. a 10 dobásból 5 FEJ. Mennyi ennek  a valószínűsége?  
3.2. a 10 dobásból 5 FEJ. Mennyi a valószínűsége, hogy Aladár dobott? 
3.3. a 10 dobásból legalább 6 FEJ. Mennyi ennek  a valószínűsége? 
3.4. a 10 dobásból legalább 6 FEJ. Mennyi a valószínűsége, hogy Aladár dobott? 
 
 
 
Az N=10 rendű p=20% és p=50% paraméterű binomiális eloszlás 
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  p=20% p=20% p=50% p=50% 

0 0,1074 0,1074 0,0010 0,0010 

1 0,2684 0,3758 0,0098 0,0108 

2 0,3020 0,6778 0,0439 0,0547 

3 0,2013 0,8791 0,1172 0,1719 

4 0,0881 0,9672 0,2051 0,3770 

5 0,0264 0,9936 0,2461 0,6231 

6 0,0055 0,9991 0,2051 0,8282 

7 0,0008 0,9999 0,1172 0,9454 

8 0,0001 1 0,0439 0,9893 

9 0 1 0,0098 0,9991 

10 0 1 0,0010 1 
 
 
 


