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15. Mekkora a val6szin(is6ge annak, hogy egy szabdlyos dob6kockdval, melynek a szemkozti lapjain

a

sz6mok cisszege 7,

a)
b)

p6ros sz6mot dobunk?

c)
d)

6-ndl nagyobb sz6mot dobunk?

4-n61 kisebb sz6mot dobunk?

6-ndl nem nagyobb sz6mot dobunk?

tetsz6s szerinti term6szetes sz6mot 1-t6l 20-ig. Mekkora a val6szinfis6ge annak, hogy a
szdm primsz6m lesz?

16. irjunk fel

17. Mekkora

a)
b)
c)
d)

felirt

a val6szinfis6ge annak, hogy egy v6letlenszerfien kivrilasztott k6tjegyfi szdm

oszthat6 s-tel?
oszthat6 9-cel?
oszthat6 11-gyel?
nem oszthat6 11-gyel?

szab6lyos dob6kock6val, melynek a szemkcizti lapjain a szdmok osszege
Mekkora a val6szfn[is6ge annak, hogy mindkett6vel egyest dobunk?

18. K6t

19. Ha k6t szab6lyos dob6kockdval, melynek a szemkozti lapjain a pontok

cisszege

7, dobunk

egyszerre.

7, egyszene dobunk,

milyen val6sziniis6ggel lesz

a)
b)

a pontok kozotti kiilonbs6g 2?
a pontok dsszege 5?

20. Mekkora a val6sziniis6ge annak, hogy ha k6t szabrilyos dob6kock6val, melynek a szemkcizti lapjain a
pontok cisszege 7, dobunk egyszerre, a kapott pontok szorzata

a) 12?
b) legfeljebb 4?
c) 327
d) legal6bb 32?
2I.

Egy szab6lyos dob6kockiival, melynek a szemkcizti lapjain a sz6mok dsszege J ,kltszer dobunk egym6s
utdn. Mekkora a val6szin(is6ge annak, hogy az igy kapott k6degyii sz6m primszitmlesz?
a szemkcizti lapjain a szdmok cisszege 7, kdtszer dobunk egym6s
utdn. Mekkora a val6sziniis6ge annak, hogy az igy kapott k6t sz6m osszege primszdm lesz?

22, Egy szab6lyos dob6kock6val, melynek

23. Ivdn f6l6vi oszt6lyzatai matematikeb6l: l, 2,2,3,

5.

a)
b)

Mennyi az oszt{Tyzatok 6tlaga?

c)

Mennyi lesz

d)

Hdny egyest kell kapnia, hogy az iltlaga2legyen?

Milyen jegyet kell kapnia, hogy az {tlaga 2,5 legyen?
a

jegyeinek dtlaga, ha h6rom h6rmast kap?

24, Egy t6rsas6gban hat ember dletkordnak az iltlaga 37 6v. Egyikiik t6voz6sa utdn az 6tlag6letkoruk 38 6v
lett. H6ny 6ves az a f6rfi, aki elment?

