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A modul célja Valószínűségszámítás bevezetése, kombinatorikus valószínűség kiszámítása példákkal 
Időkeret 7 óra 
Ajánlott korosztály 10. évfolyam 
Modulkapcsolódási pontok 

 
 

Kombinatorika, statisztika, gráfok 

A képességfejlesztés fókuszai 
 

Számolás, számlálás, számítás: 
Relatív gyakoriság, valószínűség kiszámolása. 
Mennyiségi következtetés:  
A valószínűségszámítási feladatok megoldásával, az alkalmazott arányossági összefüggésekkel a 
következtetési képességet fejlesztjük. 
 
Becslés, mérés, valószínűségi szemlélet:  
Statisztikai valószínűség és a relatív gyakoriság kapcsolatának elemzése. Az események 
valószínűségének becslése. 
 
Szöveges feladatok, metakogníció: 
Olyan mindennapi szituációk értelmezése, ahol a véletlennek vagy a bizonytalanságnak szerepe van. 
A mindennapi életben megfogalmazott valószínűségi állítások vizsgálata. 
 
Rendszerezés, kombinatív gondolkodás: 
Az összes eset és a kedvező esetek felsorolásával, kombinatorikai módszerrel megoldható 
valószínűségek kiszámításával fejlesztjük a kombinatív gondolkodást. 
 
Induktív, deduktív következtetés:  
A valószínűségi és statisztikai kijelentések és következtetések a klasszikus logikától eltérő 
tulajdonságainak ismerete. Nagy elemszámú eseteket tartalmazó valószínűségek megadása induktív 
módszerrel. 
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AJÁNLÁS  
 
A modul sok feladatot tartalmaz, lehetőséget biztosítva arra, hogy heti 3 óránál magasabb  óraszámban történő tanításkor is lehessen használni. 
Javasoljuk a mintapéldák feldolgozását  órai keretben vagy pedig önálló feldolgozásként otthoni munkára.  Otthoni feldolgozás esetén a 
következő órán javasoljuk a számonkérést . 
A frontális munkaforma nem a tanulók passzív magatartására és a tanári magyarázatra épít, hanem az osztály összes tagjának aktív részvételére 
épülő beszélgetés tanulásszervezési keretét adja meg. 
 
TÁMOGATÓ RENDSZER 
 
Táblázatok a tanári modulban. 
 
ÉRTÉKELÉS 
 
Menet közben a csoportok munkáját szóban értékeljük.  A modul befejezése után az írásbeli számonkérés az év végi témazáró dolgozatban 
legyen. 
 
 
A TANANYAG JAVASOLT ÓRABEOSZTÁSA 
 
1 óra: A valószínűség bevezetése 
2. óra: Elemi események 
3. óra: Biztos, vagy lehetetlen? (biztos esemény, lehetetlen esemény, komplementer esemény) 
4. óra: Összetett események és azok valószínűsége I.(műveletek eseményekkel) 
5. óra: Összetett események és azok valószínűsége II. (összetett események valószínűsége) 
6. óra: Valószínűségek kiszámítása kombinatorikai módszerekkel I. 
7. óra:  Valószínűségek kiszámítása kombinatorikai módszerekkel II. 
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ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK:  
 
Középszint: Véges sok kimenetel esetén szimmetria megfontolásokkal számítható valószínűségek (egyenlő esélyű elemi eseményekből) 

egyszerű feladatokban. Esemény, eseménytér konkrét példák esetén. A klasszikus Laplace-modell ismerete. Szemléletes kapcsolat 
a relatív gyakoriság és a valószínűség között. 

 
Emelt szint: Ismerje és alkalmazza a következő fogalmakat: események egyesítésének, metszetének és komplementerének valószínűsége. 
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MODULVÁZLAT 
 

  
 

Lépések, 
tevékenységek 

 

 
 

Kiemelt készségek, képességek 
 

 
Eszköz/ 
Feladat/ 

Gyűjtemény 
 

I . A valószínűség bevezetése 

1. Érmedobások, azok eredményének értékelése, valószínűségi 
kísérlet 

Gondolkodás, következtetés  Mintapélda1, 
pénzérmék, 
számológép 

2. Valószínűség és relatív gyakoriság (páros munka) Gondolkodás, következtetés  Mintapélda2,  
páronként 1 teli 
gyufásdoboz, 
11.1, 11.2 ,11.3 
táblázatok 

3. Feladatmegoldás Kombinatív gondolkodás Válogatás az  
1–3. feladatokból  

 
II. Elemi események  
1. Elemi esemény fogalma az előző órai feladatok alapján Szövegértés, kombinatív gondolkodás  Mintapélda2, 
2. Elemi eseményekre bontás, teljes eseménytér,   Mintapélda3, 

8. feladat 
3. Klasszikus valószínűségi mező  Mintapélda4, 
4. Érmedobásos kísérlet  Mintapélda5,  

2 különböző érme 
fejenként,  
11.4 táblázat 

5. Ismerkedés a magyar kártyával Kombinatív gondolkodás Mintapélda6,  
1 cs. magyar kártya 
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6. Feladatok páros munkában Kommunikáció  Válogatás a 4.–16. 
feladatokból  
11.5 és 11.6 táblázat 

 
III. Biztos, vagy lehetetlen?  
1. Biztos és lehetetlen esemény fogalma, komplementer esemény Kombinatív gondolkodás, valószínűségi 

szemlélet, mennyiségi következtetés 
Mintapélda7 

2. Csoportmunka  Mintapélda8,  
Válogatás a 17–23. 
feladatokból  
11.7 táblázat 

 
IV. Összetett események és azok valószínűsége I-II.  
1. Események összege Mintapélda 9  
2. Események szorzata Mintapélda10  
3. Műveletekkel megadott események megfogalmazása Mintapélda11  
4. Feladat megoldása 

Szövegértés, valószínűségi szemlélet 

24. feladat 
5. Összetett események valószínűsége Válogatás a 25–33. 

feladatokból 
6.. Egymást követő események valószínűsége 

Csoportmunka 

Mintapélda12 
V. Valószínűségek kiszámítása kombinatorikai módszerekkel I-II. 
1. Permutáció ismétlése, mintapéldák megoldása Számolás, becslés, kombinatív gondolkodás, 

valószínűségi szemlélet, mennyiségi 
következtetés 

Mintapélda13, 
Mintapélda14,  
Mintapélda15, 

2. Gyakorló kombinatorikus valószínűségi feladatok   Válogatás a 34–49. 
feladatokból 
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I. A valószínűség bevezetése 

 
A legjobb az lenne, ha az érmedobálást az osztály elvégezné: tanulónként 30-40 dobás 

eredményére van szükség, ekkor persze legalább 10 perc elmegy az órából, és az 1. 

mintapélda táblázata és diagramja is más lesz. A feldolgozás frontális munka keretében 

történjék. A tanár a mintapéldát a tanulókkal közösen beszélje meg, elemezze a kísérlet 

eredményét. 

Mintapélda1 

Egy 10 Ft-os érmét 1000-szer dobtunk fel, és az alábbi táblázatba beleírtuk, hogy bizonyos 

dobásszámok esetén hányszor fordult elő a fej dobása. 

 

Dobások száma 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Fejek száma 44 94 139 191 241 289 340 399 450 507 

Relatív gyakoriság 0,44 0,47 0,463 0,478 0,482 0,482 0,486 0,499 0,5 0,507

 

Megjegyzés: az 1, illetve 2 tizedesjegyre megadott értékek pontosak. 

A fejek dobásának relatív gyakoriságát ábrázoljuk diagramon! 

 

Fejek dobásának relatív gyakorisága

0,4
0,42
0,44
0,46
0,48
0,5

0,52
0,54
0,56
0,58
0,6

0 200 400 600 800 1000 1200

Dobások száma
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Láthatjuk, hogy elég nagy dobásszám esetén, a fej dobásának relatív gyakorisága egy 

bizonyos állandó érték körül ingadozik. Ezt az állandót nevezzük a fej dobás 

valószínűségének. 

A pénzérme dobásakor a két egyenlő esélyű kimenetel miatt ez az állandó érték éppen 
2
1 . 

Imént egy valószínűségi kísérletet hajtottunk végre, több ízben megismételtük, azonos 

körülmények között. Lejegyeztük a kísérlet kimeneteleit (fej vagy írás). A 

valószínűségszámításban egy kísérlet lehetséges kimenetelét eseménynek nevezzük. 

Mintapélda2 

Játsszunk egy gyufásdobozzal! A doboz egyes lapjaira írjunk számokat 1-től 6-ig úgy, hogy a 

két legkisebb lapra kerüljön az 1 és a 2, a közepes méretűre a 3 és a 4, a legnagyobb lapokra 

pedig az 5-6 számok. Az asztal szélére helyezve – alulról – pöcköljük 50-szer a skatulyát, és 

jegyezzük fel a lehetséges eseményeket a mellékletben található 11.1. és 11.2 táblázatokba: 

A kísérletet teli gyufásdobozzal végezzük, az üres túl nagyot repül, ha pedig csak igen picit 

pöckölünk, mindig a legnagyobb lapjára esik. Az általunk elvégzett kísérlet ezt mutatta: 

 
Még az is előfordulhat, hogy sosem esik a legkisebb méretű lapra. Ez érdekes lenne, mert ne 

riadjunk vissza attól, hogy itt vessük fel: mondhatjuk-e ennek alapján, hogy lehetetlen 

esemény, hogy a gyufa a legkisebb lapjára esik? 

A kísérletet párosával végezzék. 10-10 pöckölés után váltsanak, de minden kísérlet 

eredményét jegyezzék fel a saját táblázatukba. A két gyerek két különböző táblázatot töltsön 

ki, majd számolják össze az egyes események gyakoriságát. Közben a tanár készítse el a 

táblán azt a táblázatot, amelybe a relatív gyakoriságok kerülnek. A relatív gyakoriságokat 

számoljuk ki közösen a gyerekekkel úgy, hogy a halmozott gyakoriságok alapján számoljuk! 

A táblázatok a tanulói eszközök között találhatók: 
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11.1 táblázat 

Melyik lap van felül  Gyakoriság: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

11.2.táblázat 

Milyen lapra esik  Gyakoriság:

Legnagyobb   

Középső méretű   

Legkisebb   

 

Összesítsétek a táblán levő táblázatba az összes dobáseredményt, minden 50 újabb 

dobáseredmény feljegyzése után számítsatok relatív gyakoriságot! Az eredményt jegyezzétek 

fel a 11.3 táblázatba: 

 

11.3 táblázat 

n 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750
Annak gyakorisága, hogy n 
dobásból a 4-es lap van felül                               

Relatív gyakoriság                               
 

n 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750
Annak gyakorisága, hogy n 
dobásból a középső méretű 

lapra esik 
                              

Relatív gyakoriság                               
 

n 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750
Annak gyakorisága, hogy n 

dobásból a legnagyobb méretű 
lapra esik 

                              

Relatív gyakoriság                               
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n 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750
Annak gyakorisága, hogy n 
dobásból a legkisebb méretű 

lapra esik 
                              

Relatív gyakoriság                               
 

Egyfajta műveletet ismételtünk meg sokszor, mégis két különböző valószínűségi kísérletet 

végeztünk, amikor különböző szempontok szerint vizsgáltuk a lehetséges kimeneteleket. Az 

első táblázatba lejegyzett kísérletben az események: 1. lapra esik, 2. lapra esik, és így tovább, 

a második táblázatba lejegyzett kísérletben az események: legkisebb lapra esik, középső lapra 

esik, legnagyobb lapra esik. 

Láthatjuk, hogy gyakrabban esik a doboz a legnagyobb lapjára, mint a legkisebbre. Ennek az 

eseménynek a relatív gyakorisága nagyobb. Mondhatjuk, hogy nagyobb annak a 

valószínűsége, hogy a megpöckölt gyufásdoboz a legnagyobb lapjára esik, mint az, hogy a 

legkisebbre. 

A valószínűség fogalma: 

Megjegyzés: A relatív gyakoriságot szokás százalékban is megadni. 

Az A esemény valószínűségére a P(A) jelölést szoktuk használni (probability = valószínűség). 

 

Persze nem mondhatjuk, hogy most már tudjuk, milyen valószínűséggel esik a gyufásdoboz 

valamelyik oldalára. Láthattuk, hogy a relatív gyakoriság hol nőtt, hol csökkent, amikor újabb 

és újabb kísérletek eredményét is beszámítottuk. Ahogy növeljük a kísérletek számát, úgy lesz 

megbízhatóbb becslésünk a valószínűség értékére. 

Feladatok 

 1. Valaki egy forró nyári délután 1 órát tölt a Visszhangdombnál 

Tihanyban, megfigyeli az előtte elhaladó embereket, jegyezget, 

majd ennek alapján a következő grafikont készíti:  

Ha n kísérletből az A esemény k-szor következik be, akkor a 
n
k  hányados 

az A esemény relatív gyakorisága. Az a P szám, amely körül egy esemény 

relatív gyakorisága ingadozik, az esemény valószínűsége. 
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a) Állapítsd meg, ebben a valószínűségi kísérletben melyek voltak az események? 

b) Melyik eseménynek volt a legnagyobb relatív gyakorisága, és ez mekkora? 

c) Becsüld meg a legkisebb relatív gyakoriságú esemény valószínűségét a kísérlet 

eredménye alapján! 

Megoldás: 

a) Események: A: A megfigyelt személynél nincs semmilyen fagylalt. 

   B: A megfigyelt személynél tölcséres fagylalt van. 

   C: A megfigyelt személynél jégkrém van. 

b) A B esemény (tölcséres fagylaltja van) relatív gyakorisága volt a legnagyobb, 

650
627
408 ,≈ . 

c) A C esemény relatív gyakorisága a legkisebb, a kísérlet alapján annak valószínűsége, 

hogy ezen a forró nyári délután a tihanyi sétányon jégkrémes emberrel találkozunk: 

0370
627
23 ,≈ . 

 2. Migrénes (erős fejfájásos) betegek számára készített fájdalomcsillapító gyógyszer 

kipróbálásakor 200 beteg közül 100 betegnek hatóanyag nélküli tablettát (placebó) 

adtak, másik száznak viszont az új, hatóanyaggal rendelkező tablettát. (A betegek nem 

tudták, melyik fajta tablettából kaptak.) Beszámoltak annak hatásáról. Ennek alapján a 

következő táblázat készült: 

 Enyhült a fájdalom Nem enyhült a fájdalom 

Gyógyszert kapott 79 21 

Placebót kapott 38 62 

Fagyi nélkül 196

jégkrém 23 tölcséres 408
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a) Az elvégzett kísérletek alapján mi a valószínűsége annak, hogy az új gyógyszer hat? 

b) Az orvos megvizsgált egy olyan beteget, akinek nem hatott a bevett tabletta. Mi a 

valószínűsége annak, hogy ez a beteg  placebót kapott? 

Megoldás: 

a) ( ) 79,0≈hatásosP . 

b) ( ) 750
6221

62 ,placebóP ≈
+

= . 

 3. 1995-ben Budapesten a tűzoltók 7553 alkalommal vonultak ki. A riasztások közül 3711-

et tűzeset miatt, 2151-et káreset miatt kaptak, a maradék 1691 viszont vaklárma vagy 

téves jelzés volt. Ha idén is hasonlóak az arányok, mi a valószínűsége annak, hogy 

a) egy riasztás alkalmával tűzesethez vonulnak? 

b) Készíts sávdiagramot, melyen ábrázolod az egyes riasztási okok relatív gyakoriságát! 

Megoldás: 

a) A valószínűségre az 1995-ös adatok relatív gyakoriságából következtetünk: 

490
7553
3711 ,≈ . 

b) 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00

49,13% 28,48% 22,39%

Riasztási okok sávdiagramja 1995-ben

Vaklárma
Káreset
Tűzeset
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II. Elemi események 
 
A kettes mintapéldában szereplő gyufásdobozt egyszer megpöckölve, a kísérlet lehetséges 

kimenetelei: az 1, 2, 3, 4, 5 vagy 6-tal jelölt lapjára esik. 

Esemény például, hogy a doboz a legkisebb lapjára esik. Ezt az eseményt tudjuk még két 

további eseményre bontani (1-es vagy 2-es lapjára esik.) 

Az elemi események olyan kimenetelek, amelyek tovább már nem bonthatók. 

A pöckölés során az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os dobást elemi eseményeknek hívjuk. 

Pénzérme feldobásánál elemi események: a fej vagy az írás bekövetkezése. Az, hogy dobások 

egy sorozatában egymás után ötször fejet dobunk, összetett esemény. 

Mintapélda3 

Dobjunk fel egy szabályos (hatlapú) dobókockát. Vizsgáljuk annak az eseménynek a  

valószínűségét, hogy 

a) A: 5-tel osztható számot dobunk  

b) B: páros számot dobunk  

c) C: 1-et vagy 3-at dobunk. 

Megoldás: 

Egy olyan kísérletnél, amikor egy szabályos dobókockát feldobunk, az elemi események: a 

dobókocka 1-et, 2-t, 3-t, 4-et, 5-öt vagy 6-ot mutat. A tapasztalatunk azt mutatja, ezek közül 

egyiknek sem nagyobb a valószínűsége, mint bármelyik másiknak. Ha elvégeznénk több 

millió kísérletet, várható, hogy az egyes kimenetelek relatív gyakorisága közel egyenlő lenne, 

így a valószínűségük is egyenlő. Mivel a relatív gyakoriság 0 és 1 közötti szám, ez a hat 

valószínűség csak úgy lehet egyenlő, ha mind a 
6
1 . 

a) Öttel osztható szám csak egy van a dobókockán, az 5-ös, így ennek a valószínűsége 
6
1 . 

b) A kockán levő számok fele páros, fele páratlan. Elvárható, hogy sok kísérlet elvégzése 

esetén közel ugyanannyi páros szám jöjjön ki, mint páratlan, közel azonos lesz a relatív 

gyakoriságuk, így ennek a valószínűsége 
2
1 . 

c) Sok dobás estén ennek a bizonyos két számnak a gyakorisága körülbelül feleakkora lesz, 
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mint a másik négy számé, így ennek az eseménynek a relatív gyakorisága az 
3
1  körül mozog, 

valószínűsége is 
3
1 . 

Észrevehetjük, hogy ez a három esemény lefedi az összes lehetőséget, ami egy kockadobás 

esetén előfordulhat, mint kimenetel: 

Ha 1-est dobunk, a C esemény valósul meg, 

ha 2-est dobunk, a B esemény valósul meg, 

ha 3-ast dobunk, a C esemény valósul meg, 

ha 4-est dobunk, a B esemény valósul meg, 

ha 5-öst dobunk, az A esemény valósul meg, 

ha 6-ost dobunk, a B esemény valósul meg. 

Azt is megállapíthatjuk, a kísérlet minden lehetséges kimenetele esetén a három esemény 

közül csak egyetlenegy valósul meg. Ilyenkor azt mondjuk, hogy ez a három esemény (most 

A, B és C ) teljes eseményteret alkot. 

A dobások kimenetelének vizsgálatakor úgy is felvehettünk volna teljes eseményteret, hogy 

az események a kockával dobott számok lettek volna: 

A1: 1-est dobunk 

A2: 2-est dobunk 

A3: 3-ast dobunk 

A4: 4-est dobunk 

A5: 5-öst dobunk 

A6: 6-ost dobunk 

Ezekre is érvényes, hogy a kísérlet bármely kimenetele esetén valamely esemény megvalósul, 

és az is, hogy minden kimenetel csak egy esemény megvalósulására jellemző, tehát teljes 

eseményteret alkotnak. 

Erre az eseménytérre az is jellemző, hogy az összes benne szereplő esemény valószínűsége 

egyenlő. Ilyenkor az eseményteret klasszikus valószínűségi mezőnek nevezzük. 

Nagyon fontos megkülönböztetnünk ezt az esetet, amikor a teljes eseménytér ilyen véges 

számú, azonos valószínűségű eseményekből áll, ugyanis ilyenkor alkalmazható a 

valószínűség kiszámítására egy igen praktikus képlet: 
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Egy A esemény valószínűségét kiszámíthatjuk a következő módon: Legyen N az azonos 

valószínűségű elemi események száma, melyek az eseményterünket alkotják (továbbiakban: 

összes esetek száma), k pedig azon elemi események száma, amelyek az A esemény 

összetevői (röviden: kedvező esetek száma). Ilyenkor 

 

A fenti számítási módot a valószínűségszámítás Laplace-féle modelljének nevezzük, és egy 

időben ezt tekintették a valószínűség definíciójának. Számunkra is nagyon hasznos, ha 

ügyelünk arra, hogy amikor az összes esetet, illetve ezek közül a kedvező eseteket felsoroljuk 

és megszámláljuk, mindig azonos valószínűségű eseményekből álljanak az „esetek”. 

 

Pierre-Simon Laplace francia matematikus, csillagász és fizikus 1749–1827 
között élt. 1812-ben jelent meg a Théorie analitique des probalitités (A 
valószínűség analitikai elmélete) című műve, amely a valószínűség-
számítást a matematika önálló ágaként tárgyalja.  
Ebben a műben jelent meg a valószínűség klasszikus modellje, amely akkor 
alkalmazható, ha véges sok elemi esemény van és azok bekövetkezése 
egyformán valószínű. 
„Ha egy esemény valószínűségét akarjuk meghatározni, akkor meg kell 
keresnünk az összes olyan esetet, amelyek azt az eseményt eredményezik. Ezek a kedvező 
esetek. A valószínűséget a kedvező esetek és az összes eset számának hányadosa adja meg.” 

(Laplace ) 
 
Mintapélda4 

Legyen a kísérlet az, hogy az ötös lottó sorsolásán kihúzzák az első 

nyerőszámot. (Az ötös lottón 90 szám közül sorsolnak ki öt számot.) 

Klasszikus valószínűségi mezőt alkot-e az alábbi három esemény? (Az 

elsőnek kihúzott szám az n.) 

A: Egy és harminc közötti számot húznak először ( 30szám1 ≤≤ ) 

B: Harminc és hatvan közötti számot húznak először ( 60szám30 ≤≤ ) 

C: Hatvan és kilencven közötti számot húznak először ( 90szám60 ≤≤ ). 

Megoldás: 

Első ránézésre úgy tűnik, minden rendben van, és mindhárom esemény bekövetkezésének 

valószínűsége 
3
1 . Ha jobban megnézzük, a három esemény még eseményteret sem alkot, 

( )
N
kAP ==

száma eset összes
száma esetek kedvező
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hiszen a 30-as vagy a 60-as szám kihúzása esetén két esemény is bekövetkezik. A 

valószínűségek sem egyenlők, hiszen ( ) ( )
90
31

== CPBP , míg ( )
3
1

90
30

==AP . 

Mintapélda5 

Mi annak a valószínűsége, hogy két érmét feldobva mindkettővel fejet dobunk? 

Írjuk fel az összes lehetséges kimeneteleket, majd két érmét 20-szor feldobva jegyezzük fel a 

kimeneteleket a munkafüzethez mellékelt 11.4 táblázatba! 

A táblázat a tanulói eszközök között szerepel. 

 

11.4 táblázat 

esemény   gyakoriság relatív 
gyakoriság 

        
        
        

 

A kísérlet elvégzése előtt tippeltessük meg az egyes kimenetelek relatív gyakoriságát a 

gyerekekkel. Tippjüket írják fel a füzetbe, de még ne beszéljük meg, csak akkor, amikor  

már kiszámoltuk a relatív gyakoriságot az összes dobásukból. A lehetséges kimenetelek 

helyét szándékosan hagytuk üresen. Mivel három sor van, a javaslatuk nyilván az FF, FI, II 

lesz. Azért jó, ha mindenki csak ezzel a három kimenetellel foglalkozik, mert így tudjuk 

közös táblázatba összesíteni a gyakoriságokat. Az utolsó oszlopot a táblán történt összesítés 

alapján töltik majd ki. 

A relatív gyakoriságok kiszámítása után kérdezzük meg, kinek a tippje „hasonlít” a 

kiszámítotthoz. Aki eltalálta, azoknak gratulálunk, és közösen keressük a magyarázatot arra, 

miért nem egyenlő valószínűségűek ezek az események. 

A három esemény relatív gyakorisága különbözik, a három esemény teljes eseményteret alkot 

ugyan, de nem klasszikus valószínűségi mezőt. Fel tudnánk-e bontani olyan elemi 

eseményekre a kísérlet kimeneteleit, hogy alkalmazható legyen a ( )
N
kAP =  képletünk? 

Képzeljük most el, hogy a két érménk különböző (mondjuk 10 és 20 forintos). A lehetséges 

kimenetelek most 

10 Ft 20 Ft azaz 
F F FF 
F I FI 
I F IF 
I I II 



TANÁRI ÚTMUTATÓ 11. modul: Kombinatorika és valószínűségszámítás    17 
 

 

Ezek már valóban azonos valószínűségű események. Ezek száma 4, a számunkra egy a 

kedvező, így a Laplace-féle képletet alkalmazva a valószínűség 
4
1 . 

Ismerkedjünk meg a magyar kártyával! Biztos, hogy nem minden gyerek ismeri a kártyát, így 

nem értheti a vele kapcsolatos feladatokat sem. 

Mintapélda6 

A magyar kártya 32 lapból áll. A lapoknak 4 különböző színe 

lehet: piros, tök, zöld és makk. Minden színből 8 van, ász, 

király, felső, alsó, X, IX, VIII és VII jelzésekkel. 

Mi a valószínűsége annak, hogy egy csomag magyar kártyából 

egy lapot kihúzva az éppen VIII-as lesz? 

Megoldás 

A kártya mind a 32 lapját azonos valószínűséggel húzzuk, így minden egyes lap kihúzásának 

valószínűsége 
32
1 . Így használhatjuk a ( )

N
kAP ==

számaeset összes
számaesetek  kedvező  képletet, ahol 

most a kedvező esetek száma k = 4, hiszen 4 darab VIII-as jelzésű van a pakliban: a zöld, a 

piros, a makk és a tök nyolcas. Az összes eset száma N = 32, tehát 
8
1

32
4
==P . 
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Feladatok 
 
Módszertani megjegyzés:Alakítsunk ki padsoronként A és B csoportokat! A táblázatokat 

külön lapon kapják meg a tanulók. A tanári példányban pirossal a megoldások szerepelnek. 

 
Az A csoport feladata: 
 

 4. a) Írd be a mellékelt található 11.5 táblázatba, hogy a következő eseményeket milyen 

elemi események alkotják, ha szabályos dobókockával végezzük a kísérletet! 

11.5 táblázat 

Esemény Elemi esemény 
Dobókockával páros számot dobunk 2-t dobunk, 4-et dobunk, 6-ot dobunk 
Dobókockával páratlan számot dobunk. 1-et dobunk, 3-at dobunk, 5-öt dobunk 
Dobókockával prímszámot dobunk. 2-t dobunk, 3-at dobunk, 5-öt dobunk 
Dobókockával legalább 3-ast dobunk. 3-at dobunk, 4-et dobunk, 5-öt dobunk, 6-ot 

dobunk
Dobókockával legfeljebb 2-est dobunk. 1-et dobunk, 2-t dobunk
Dobókockával 4-est dobunk. 4-et dobunk
Dobókockával páros prímszámot dobunk. 2-t dobunk
Dobókockával 3-mal osztható számot 
dobunk. 

3-at dobunk, 6-ot dobunk 

 
 
A B csoport feladata: 
 

b) A mellékelt  11.6 táblázatba írd fel azokat az eseményeket, amelyeket az alábbi elemi 

események alkotnak, ha szabályos dobókockával végezzük a kísérletet! 

11.6 táblázat 
 

Esemény Elemi esemény 
Dobókockával legfeljebb 4-est dobunk. 1-et dobunk, 2-t dobunk, 3-at dobunk, 4-et 

dobunk 
Dobókockával legalább 4-est dobunk. 4-et dobunk, 5-öt dobunk, 6-ot dobunk 
Dobókockával összetett számot dobunk. 4-et dobunk, 6-ot dobunk 
Dobókockával 1-est dobunk. 1-et dobunk 
Dobókockával nem prímszámot dobunk. 1-et dobunk, 4-et dobunk, 6-ot dobunk 
Dobókockával páros számot dobunk. 2-t dobunk, 4-et dobunk, 6-ot dobunk 
Dobókockával páratlan számot dobunk. 1-et dobunk, 3-at dobunk, 5-öt dobunk 
Dobókockával prímszámot dobunk. 2-t dobunk, 3-at dobunk, 5-öt dobunk 
 
 
Módszertani megjegyzés: Ha elkészültek a tanulók, akkor a padtársak kicserélik a táblázatot, 

és a tanár által kivetített vagy felírt helyes megoldás alapján egymásét kijavítják. 
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 5. Egy piros és egy fekete dobókockával dobva tudjuk, hogy a dobott számok összege 5. 

Bontsd ezt föl elemi eseményekre! 

Megoldás: 

A1: Fekete kockával 1-est, piros kockával 4-est dobunk. 

A2: Fekete kockával 2-est, piros kockával 3-ast dobunk. 

A3: Piros kockával 1-est, fekete kockával 4-est dobunk. 

A4: Piros kockával 3-ast, fekete kockával 2-est dobunk. 

 6. Egy piros és egy fekete dobókockával dobva tudjuk, hogy a dobott számok összege 4. 

Bontsd föl az összetett eseményt azonos valószínűségű elemi eseményekre! 

Mekkora lesz így az egyes események valószínűsége? 

Megoldás: 

A1: Mindkét kockával kettest dobunk. 

A2: Fekete kockával 1-est, piros kockával 3-ast dobunk. 

A3: Piros kockával 1-est, fekete kockával hármast dobunk. 

Mindhárom esemény valószínűsége 
3
1 . 

 7. Egy dobókockával dobunk. A kísérlet lehetséges kimeneteleit a következő eseményekre 

bontottuk fel: 

A1: Négyest vagy hatost dobunk. 

A2: Prímszámot dobunk. 

A3:  

a) Add meg a harmadik eseményt úgy, hogy a három esemény együtt teljes 

eseményteret alkosson! 

b) Melyik eseménynek mekkora lesz a valószínűsége? 

Megoldás: 

a) A3: Egyest dobunk. 

b) ( ) ( ) ( ) .
6
1.

2
1.

3
1

321 === APAPAP  

 8. Mi a valószínűsége annak, hogy magyar kártyából egy lapot húzva az 

a) a tök alsó; 
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b) valamelyik ász; 

c) valamelyik római számmal jelzett kártya lesz? 

Megoldás: 

a) 
32
1  ; b) 

8
1  ; c) 

2
1 . 

 9. A kísérlet az, hogy a magyar kártyából egy lapot húzunk. Adj meg olyan eseményt, 

amelynek a valószínűsége 

a) 
4
1  ; b) 

8
1  ; c) 

2
1  ; d) 

4
3 . 

Megoldás: 

a) Egy bizonyos színt húzunk, például makkot. 

b) Egy bizonyos figurát húzunk például alsót. 

c) Például római számmal jelzett kártyát húzunk. 

d) Például nem húzunk zöld lapot.. 

Megjegyzés: Bármilyen helyes megoldás elfogadható, pédául a)-nál királyt vagy ászt húzunk. 

10. Az alábbi kísérleteknél határozd meg az eseményteret alkotó elemi eseményeket! 

 a) Három pénzérmét dobunk fel, és figyeljük mindegyik érmén, hogy fejet vagy írást 

dobunk. 

 b) Négy pénzérmét dobunk fel, és figyeljük mindegyik érmén, hogy fejet vagy írást 

dobunk. 

 c) Ani, Ildi, Panni és Zsuzsi között 2 jutalmat: egy CD-t és egy könyvet osztunk ki 

úgy, hogy egy lány csak egy ajándékot kaphat. 

 d) Ani, Ildi, Panni és Zsuzsi között egy CD-t  és  egy könyvet osztunk ki úgy, hogy 

egy lány több ajándékot is kaphat. 
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Megoldás: 
 

a) { FFF, FFI, FIF, IFF, FII, IFI, IIF, III } 

b) { FFFF, FFFI, FFIF, FIFF, IFFF, FFII, FIFI, FIIF, IFIF, IFFI,  IIFF, IIIF, IIFI, IFII, 

FIII, IIII } 

c) { Ani CD – Ildi könyv, Ani CD – Panni könyv, Ani CD – Zsuzsi könyv, 

Ildi CD – Ani könyv, Ildi CD – Panni könyv, Ildi CD – Zsuzsi könyv 

Panni CD – Ani könyv, Panni CD – Ildi könyv, Panni CD – Zsuzsi könyv 

Zsuzsi CD – Ani könyv, Zsuzsi CD – Ildi könyv, Zsuzsi Cd – Panni könyv } 

 

d) A c) feladat lehetséges eseteihez még négy eset csatlakozik, amikor mindkét tárgyat 

ugyanaz a személy kapja. 

     { Ani CD és könyv,Ildi CD és könyv, Panni CD és könyv, Zsuzsi CD és könyv } 

 11. Két dobókockával dobunk egyszerre, és figyeljük a dobott pontok összegét. Írd fel az 

alábbi eseményeket alkotó elemi események halmazát! 

A: A dobott pontok összege 6. 

B: A dobott pontok összege legfeljebb 6. 

C: A dobott pontok összege legalább 6. 

Megoldás:  
A: = { 15, 51, 24, 42, 33} 

B: ={ 11, 12, 21, 13, 31, 14, 41, 15, 51, 22, 23, 32, 24, 42, 33} 

C: ={ 15, 51, 16, 61, 24, 42, 25, 52, 26, 62, 33, 34, 43, 35, 53, 36, 63, 44, 45, 54, 46, 64, 

55, 56, 65, 66 } 

 12. Egy kör alakú céltáblára egyszer lövünk és figyeljük a lövés helyét. Színezd be a 

céltáblán az alábbi eseményeknek megfelelő 

ponthalmazokat ! 

A:  Legfeljebb 7-est lőttünk. 

B:  Legalább 8-ast lőttünk. 

C: 10-est lőttünk. 

D: Legalább 5-öst és legfeljebb 9-est lőttünk. 
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Megoldás: 
       A esemény    B esemény  C esemény                    D esemény                                   

 

 

 

 

 
 13. Az   számkártyák közül véletlenszerűen kihúzunk kettőt és a kihúzás 

sorrendjében egymás mellé helyezzük. Írd fel az alábbi eseményeket alkotó elemi 

események halmazát! 

A: A kapott kétjegyű szám osztható 3-mal. 

B: A kapott kétjegyű szám osztható 6-tal. 

C: A kapott kétjegyű szám legfeljebb 30 lesz. 

Megoldás: 

A: ={12, 21, 24, 42} 

B: ={12, 24, 42} 

C: ={12, 13, 14, 21, 23, 24} 

 14. Két szabályos dobókockát egymástól függetlenül feldobva mi a valószínűsége annak, 

hogy a dobott számok mindegyike prímszám lesz? 

Megoldás: 

Az összes eset száma: 6 · 6  = 36. 

Egy kocka esetén a kedvező esetek = {2, 3, 5} számok dobása. Mivel ezeket bármelyik 

kockával dobhatjuk, tehát a kedvező esetek száma: 3 · 3 = 9. 

Az esemény valószínűsége =
számaeset összes

számaesetek  kedvező  = 
36
9 =

4
1 . 

 15. Dobjunk fel egy sárga, egy piros és egy zöld dobókockát egymástól függetlenül. Mi a 

valószínűsége annak, hogy a dobott számok mindegyike prímszám lesz? 

Megoldás: 

Egy kockával dobható prímszámok: 2, 3, 5. Bármelyik kockával bármelyik prímet 

dobhatjuk egymástól függetlenül. 

Tehát a kedvező esetek száma:  3 · 3 · 3 = 27, míg az összes eset: 6 · 6  · 6. 

P(A) = 3

3

6
3 =

3

6
3
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ =

3

2
1
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ =

8
1 . 
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 16. Három dobókockával dobva a dobott számokat összeadjuk. Mennyi a valószínűsége 

annak, hogy legalább 17 lesz az összeg? 

Megoldás: 

Összes eset: 6 · 6 · 6. 

Kedvező esetek: 

A dobott pontok összege legalább 17, tehát vagy 17 vagy 18. Nézzük meg, hogy tudjuk 

a 17-et és a 18-at három 1 és 6 közé eső egész szám összegeként előállítani. 

17 = 6 + 6 + 5,    17 = 6 + 5 + 6,  17 = 5 + 6 + 6 , 18 = 6+6+6. Így a kedvező esetek 

száma: 4. 

Az A legyen az az esemény, hogy a dobott pontok összege legalább 17. 

P(A)= 36
4 =

54
1 . 

Megjegyzés: Számíthatunk rá, hogy a gyerekek a kedvező esetek számát csak 2-nek veszik. 

 (6 + 6 + 5 , 6 + 6 + 6 ) Ekkor célszerű a kísérletet különböző színű kockákkal elvégeztetni. 
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III. Biztos vagy lehetetlen? 

Mintapélda7 
Van három számkártyánk a 0; 2; 8 számjegyekkel. Keverjük össze, majd helyezzük le mind a 

hármat egymás mellé. 

a) Mi a valószínűsége annak, hogy az így keletkezett szám páros lesz? 

b) Mi a valószínűsége annak, hogy páratlan számot rakunk ki? 

c) Mi a valószínűsége annak, hogy kétjegyű számot raktunk ki? 

d) Mi a valószínűsége annak, hogy a keletkezett szám háromjegyű lesz? 

Megjegyzés: Bár nem szokás egy egész számot 0-val kezdeni, most fogadjuk el, hogy például 

a 028-at kétjegyű számnak tekintjük. 

A dátumban is így írjuk: 2008.04.26. 

Megoldás: 

Először írjuk fel, milyen számok keletkezhettek: 

0 2 8  0 8 2  2 0 8  2 8 0  8 0 2  8 2 0

 

E számok mindegyike azonos valószínűséggel keletkezhetett, tehát a továbbiakban 

számolhatunk a 
számaeset  összes

számaesetek  kedvezõ
=P  képletünkkel. 

a) Már a számok felírása nélkül is látható, hogy biztosan páros szám keletkezik. Az összes 

esetek száma N = 6. A kedvező esetek száma szintén hat, hiszen az összes keletkező szám 

páros lesz. A keresett valószínűség tehát 1
6
6
==P . Ennél nagyobb valószínűség nem lehet, 

hiszen az események bekövetkezésének relatív gyakorisága nem lehet 1-nél nagyobb. 

A biztos esemény valószínűsége 1. 

b) Erről az esetről láthatjuk, hogy a bekövetkezése lehetetlen. Az összes esetek száma itt is 6, 

a kedvező eseteké viszont 0. A keresett valószínűség tehát 0
6
0
==P . Ennél kisebb 

valószínűség nem lehet, mivel az események bekövetkezésének relatív gyakorisága sohasem 

vesz fel negatív értéket. A lehetetlen esemény valószínűsége 0. 

c) Kétjegyű számot akkor kaptunk, amikor a kirakott szám 0-val kezdődött. Láthatjuk, hogy 

ez a 6 esetből kétszer fordult elő, így a keresett valószínűség 
3
1

6
2
==P . 
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d) Háromjegyű számot kapunk az összes többi esetben, azaz négyszer, így a valószínűség 

3
2

6
4
==P . Láthatjuk, hogy ezt a kísérletet vizsgálva két eset következhet be: Vagy kétjegyű, 

vagy háromjegyű szám keletkezik és ezek egyszerre nem következhetnek be. Ilyenkor azt 

mondjuk, a két esemény egymás komplementere. Azt is megfigyelhetjük, hogy ilyenkor a 

két esemény bekövetkezésének valószínűsége mindig olyan lesz, hogy összegük 1. 

Egy kísérletnél a lehetséges kimeneteleket vizsgálva egy biztos esemény komplementere 

mindig egy lehetetlen esemény lesz. 

Az A esemény komplementer eseményét így jelöljük: A . 

Foglaljuk össze az eddig tapasztaltakat: 

 

Módszertani megjegyzés: Az összefoglalást csoportmunkában végezhetjük. 

A csoportmunkát kezdhetjük akár a 7. mintapélda csoportos feldolgozásával is. A csoport 

létszáma lehetőleg 4 fő legyen, és a mintapélda egyes részfeladatait oldják meg a csoport 

tagjai. Ha a létszám nem osztható 4-gyel, akkor néhány háromfős csoport legyen, és az egyik 

csoporttag a c) és d) feladat együttes megoldására vállalkozik. A megoldásra elegendő 5 perc, 

majd minden csoporttag ismerteti a csoport többi tagjával a feladatát a megoldással együtt. 

Erre hagyjunk legalább 10 percet, mert hátha a csoport nem ért egyet valaki megoldásával.  

Időkitöltő: Ha valamelyik csoport előbb kész a saját feladataival, próbálja megfogalmazni, mi 

az összefüggés a c) és d) részben megfogalmazott kérdés között, és hogy tükröződik ez a 

valószínűségekben. 

Kisorsoljuk, ki ismertesse az osztállyal az egyes részfeladatok megoldását, de minden 

válaszadó más csoport tagja legyen. 

Frontálisan: definiáljuk a biztos eseményt, lehetetlen eseményt, komplementer eseményt. 

A biztos esemény valószínűsége 1. 

A lehetetlen esemény valószínűsége 0. 

Ha két esemény bekövetkezése kizárja egymást, de a két esemény közül 

az egyik mindig bekövetkezik, akkor ez a két esemény egymás 

komplementere. 

Komplementer események valószínűségének összege 1. 

( ) ( ) 1=+ APAP  
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Szóforgó: A csoport minden tagja körben mond egy-egy olyan eseményt, amit ő lehetetlen 

eseménynek tart. Legalább háromszor kerüljön mindenki sorra. A csoport tagjainak tilos 

kommentálni közben, csak a jegyző készít egy listát. További 5 percben megvitatják a 

feljegyzett eseményeket, és amelyikkel mindenki egyetért, azt felírják egy-egy papírra, majd a 

tanár felszólítására minden csoport kiviszi a papírjait és felerősíti a tábla bal oldalára. A 

kiosztott filctollak színe jelzi, melyik esemény melyik csoporttól származik. A tanár 

irányításával a diákok megkérdőjelezhetik bizonyos események lehetetlen voltát, ilyenkor az 

azt kitevő csoportnak módjában áll megvédeni. 

Ugyanezt megismételhetjük a biztos eseménnyel is. 

A csoportmunka folytatható a 21. feladattal úgy, hogy a 4 fős csoportból 2-2 fő az a) illetve b) 

kérdésre válaszol, majd ezt megbeszélik a csoport másik két tagjával is. 

Ha nem tartjuk megfelelő alkalomnak ezt a csoportmunkára, következzék inkább a 8. 

mintapélda. 

Ha a tanulók a biztos, illetve a lehetetlen eseményt már korábbról ismerik, akkor a kitűzött 

feladatokból többet dolgozzunk fel. 

Mintapélda8 

Válasszuk ki az alábbi események közül azokat, amelyek lehetetlen események, és azokat, 

amelyek biztos események! 

A: Idén júliusban valamelyik nap Magyarországon esni fog az eső. 

B: Egy pénzérmével 10-szer egymás után fejet dobunk. 

C: Egy szabályos dobókockával 7-tel osztható számot dobunk. 

D: Ha 30-szor feldobunk egy érmét, legalább 1 fej is lesz a dobások között. 

E: Ha két egész számot összeszorzunk, az eredmény egész szám lesz. 

F: Ha két egész számot elosztunk egymással, az eredmény racionális lesz. 

Megoldás: 

A: Nagyon valószínű esemény, de nem biztos. Előfordulhat olyan szélsőséges időjárás, hogy 

nincs eső az egész országban a hónap folyamán. 

B: Ennek az eseménynek a valószínűsége igen kicsi, de nem nulla. Egészen pontosan 
10

2
1
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ , 

azaz körülbelül egy ezred, azaz 0,1%. 

C: Ez egy lehetetlen esemény. 

D: Ha fogadásról van szó, egészen nyugodtan tippelhetünk rá, hiszen igen magas a 
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valószínűsége, mégsem 1. A komplementer esemény az lenne, hogy nincs a 30 dobás között 

fej, azaz 30-szor egymás után írást dobunk. Ennek valószínűsége 
30

2
1
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ , így annak 

valószínűsége, hogy van közte fej: ( ) 79999999990,0103,91
2
11 10

30

≈⋅−≈⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−= −P , ami igen 

közel van az 1-hez, de mégsem annyi. 

A tanulók beüthetik a számológépükbe a műveletet, lehet, hogy lesz olyan gép, ami 1-et ad. 

E: Ez biztos esemény. 

F: Nem lehetünk biztosak benne, mert ha az osztó 0, az osztást nem lehet elvégezni. 

Feladatok 

 17. Írj 3 biztos és 3 lehetetlen eseményt, ha a kísérlet az, hogy a magyar kártyából 5 lapot 

osztanak neked. 

Megoldás: 

Biztos események például:  

nem lesz mind király, 

lesz köztük két különböző figura, 

legalább egyik színből lesz két lap köztük. 

Lehetetlen esemény például:  

minden figura előfordul köztük, 

lesz köztük 5 ász, 

minden lap színe különböző. 

 18. Egy kockával dobunk, határozzuk meg az alábbi események komplementer eseményét! 

C: A dobott szám páros. 

D: A dobott szám legalább 5. 

E: A dobott szám kisebb, mint 3. 

F: A dobott szám prímszám. 

Megoldás: 

C : A dobott szám nem páros vagyis páratlan. 

D : A dobott szám kisebb, mint 5. 

E : A dobott szám legalább 3. 

F : A dobott szám nem prímszám. 
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 19. Két kockával dobunk egy alkalommal. Add meg a lehetséges kimenetelekhez a 

komplementer eseményt! 

a) Mindkét kockával egyest dobunk. 

b) Legalább az egyik kockával egyest dobunk. 

c) A dobott számok összege 10. 

d) A dobott számok összege legalább 10. 

f) A dobott számok összege legfeljebb 11. 

Megoldás: 

a) Legalább az egyik kockával egyestől különböző számot dobunk. 

b) Egyik kockával sem dobunk egyest. 

c) A dobott számok összege 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 vagy 12. 

d) A dobott számok összege legfeljebb 9. 

e) A dobott számok összege 12. Vagy: két hatost dobunk. 

 20. Dobjunk fel két szabályos dobókockát egymástól függetlenül. Mi a valószínűsége 

annak, hogy a kapott számok összege 9-nél kisebb lesz? 

Megoldás: 

Összes esetek száma: 6  · 6 = 36. 

Kedvező esetek számának meghatározása: 

Legyen az A esemény az, hogy a  dobott pontok összege 9-nél kisebb, a komplementer 

eseménye az, hogy a dobott pontok összege legalább kilenc. Most egyszerűbb 

meghatározni a komplementer eseményt alkotó események számát, amely most a 

feladat szempontjából kedvezőtlen esetek száma. 

A = { 3 + 6; 4 + 5; 4 + 6; 5 + 4; 5 + 5; 5 + 6; 6 + 3; 6 + 4; 6 + 5; 6 + 6 } 

A kedvező esetek számát úgy határozhatjuk meg, hogy az összes esetek számából 

kivonjuk a kedvezőtlen esetek számát. 

Kedvező esetek száma: 36 – 10 = 26. 

Természetesen felsorolható mind a 26 kedvező eset is. 

P(A) = 
36
26 =

18
13

≈  0,72 vagy ( ) ( )
18
13

36
1011 =−=−= APAP . 
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 21. Van 5 számkártyánk:  

1  2  5  6  8
Letesszük ezeket egymás mellé. A keletkező számra vonatkoznak a kérdések. 

Fogalmazd meg az események komplementer eseményét! Számítsd ki mindkét 

esemény valószínűségét! 

a) A: 5-tel osztható számot kapunk. 

b) B: 3-mal osztható számot kapunk. 

c) C: A keletkezett ötjegyű számban a számjegyek nem növekvő sorrendben követik 

egymást. 

Megoldás: 

a) A : A kapott szám nem osztható 5 tel, vagy a szám nem végződik 5-re. Ugyanannyi 

szám végződhet 5-re, mint 1-re, 2-re, 6-ra vagy 8-ra, így ( ) ( )
5
4

5
1

=⇒= APAP . 

b) B : A kapott szám nem osztható 3-mal. Mivel a számjegyek összege 22, ezért egyik 

kirakott szám sem lesz osztható 3-mal. ( ) 0=BP , ( ) 1=BP . 

c) C : A számjegyek növekvő sorrendben követik egymást. Itt a C  esemény 

valószínűségét érdemes előbb kiszámolni. 

Összes lehetőség: ahányféleképpen az 5 különböző számjegyet sorba tudunk rakni: 5!. 

Kedvező lehetőség csak egy van, így ( ) ( )
120
119

120
11

120
1

!5
1

=−=⇒== CPCP . 

 22. Zárás előtt egy cukrászdában már csak háromféle rétes maradt: meggyes, túrós, almás. 

Bemegy egy vevő, aki négy szelet rétest szeretne vásárolni. Az eladóra bízza, hogy 

milyen rétest ad neki.  

a) Milyen kimenetelek lehetségesek? 

b) Mely események lehetségesek az alábbiak közül, melyik biztos és melyik 

lehetetlen? 

A: Mindegyik fajtából kapott. 

B: Valamelyik fajtából legalább két szeletet kapott. 

C: Mindegyik rétes, amit kapott, különbözőféle. 

D: Két szelet meggyes rétest kapott. 

Módszertani megjegyzés:Az A csoport az a) kérdésre, a  B csoport a b) kérdésre válaszoljon!  
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Megoldás: 

a)- Mind a négy szelet egyforma { MMMM, TTTT, AAAA }. 

- Három szelet egyforma { MMMT, MMMA, TTTM, TTTA, AAAM, AAAT }. 

- Két szelet egyforma { MMTA, MMTT, MMAA, TTAA, TTMA,  AATM }. 

b) A: lehetséges esemény, de nem biztos 

B: ez biztos esemény 

C: lehetetlen esemény 

D: lehetséges, de nem biztos 

 23. 5-féle dobótestünk van: tetraéder, kocka, oktaéder, dodekaéder és ikozaéder.  

          
 
 
Minden test oldallapjaira 1, 2, …, stb pöttyöt helyezünk el. Ezekkel a testekkel végzett 

kísérletek alapján töltsd ki a mellékelt 11.7 táblázatot! Mi a valószínűsége az alábbi 

eseményeknek? 

11.7 táblázat 
 
Események Tetraéder Kocka Oktaéder Dodekaéder Ikozaéder 
6-os dobása      
Összetett szám 
dobása 

     

Nem prímszám 
dobása 

     

Legalább ötös 
dobása 

     

4-gyel nem 
osztható páros 
szám dobása 

     

Legalább 7-est 
dobunk 
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Megoldás: 

Események Tetraéder Kocka Oktaéder Dodekaéder Ikozaéder 
6-os dobása 0 1/6 1/8 1/12 1/20 
Összetett szám 
dobása 

1/4 1/3 3/8 1/2 11/20 

Nem prímszám 
dobása 

1/2 1/2 1/2 7/12 3/5 

Legalább ötös 
dobása 

0 1/3 1/2 2/3 4/5 

4-gyel nem 
osztható páros 
szám dobása 

1/4 1/3 1/4 1/4 1/4 

Legalább 7-est 
dobunk 

0 0 1/4 1/2 7/10 
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IV. Összetett események és azok valószínűsége 
Módszertani megjegyzés: Az itt következő anyag nem szerepel a középszintű érettségin. 

Mintapélda9 

Legyen A az az esemény, hogy a dobókockával legfeljebb 4-est dobunk, B pedig az, hogy a 

dobókockával legalább 4-est dobunk. 

Mi lehet vajon az az esemény, amikor az A vagy B bekövetkezik? 

Ezt röviden A+B-vel jelöljük. 

 

Módszertani megjegyzés: Minden tanuló írja le saját munkafüzetébe az elképzelését, korábbi 

ismeretei alapján. Néhány perces gondolkozás után a tanár szúrópróbaszerűen kérdezzen meg 

néhány diákot, majd szögezzék le a helyes választ. 

 

Megoldás: 

A+B ={ legfeljebb 4-est vagy legalább 4-est dobunk } 

A+B = {1, 2, 3, 4} + {4, 5, 6}  = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

Észrevehetjük az A+B esemény és a két halmaz uniója közötti kapcsolatot: 

 

 
  

Tetszőleges A és B esemény összege az az esemény, amely pontosan akkor 
következik be, amikor legalább az egyik bekövetkezik. 
Jelölése: A+B. (Az események összegét szokás AUB-vel is jelölni.) 
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Mintapélda10 

Mi lehet az az esemény, amikor A és B egyszerre következik be? 

Ezt röviden A·B –vel jelöljük. 

Megoldás: 

A·B ={ legalább 4-est dobunk és legfeljebb 4-est dobunk } = {4-est dobtunk} 

 

Észrevehetjük a két esemény szorzata és a két halmaz metszete közötti kapcsolatot: 

 
Mikor mondjuk, hogy két esemény kizárja egymást? 

Legyen A esemény az, hogy egy kockával 3-nál kisebb számot dobunk, B esemény pedig, 

hogy egy kockával 4-nél nagyobb számot dobunk. Az együttes bekövetkezésük , azaz BA ⋅  

esemény bekövetkezése lehetetlen, ennek valószínűsége 0. 

 

 

 

 

 

Tetszőleges A és B esemény szorzata az az esemény, amely 
pontosan akkor következik be, amikor A és B is bekövetkezik. 
Jelölése: A·B (Az események szorzatát szokás A∩B-vel is jelölni.) 

Tetszőleges A és B esemény egymást kizárják, ha egyszerre nem 
következhetnek be, azaz A·B = {lehetetlen esemény }. 
( ) 0=⋅ BAP  
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Mintapélda11 

Egy tálban három különböző gyümölcs van: alma, körte, szilva. Jelentse A azt az eseményt, 

hogy az alma kukacos, B azt, hogy a körte kukacos, C azt, hogy a szilva kukacos. Írjuk fel az 

A, B, C eseményekkel és a műveletekkel a következőket: 

a) mind a három gyümölcs kukacos, 

b) egyik gyümölcs sem kukacos, 

c) legalább az egyik gyümölcs kukacos, 

d) pontosan egy gyümölcs kukacos, 

e) van olyan gyümölcs, amelyik nem kukacos. 

Megoldás: 

a) Mind a három gyümölcs akkor lehet egyszerre kukacos, ha mind a három esemény 

egyszerre következik be. 

{mind a három gyümölcs kukacos} = A·B·C. 

b) Egyik gyümölcs sem kukacos akkor, ha mind a három esemény komplementere 

egyszerre bekövetkezik. 

{egyik gyümölcs sem kukacos} = A · B ⋅C . 

c) Legalább egy gyümölcs kukacos úgy lehetséges, ha vagy az alma kukacos, vagy a 

körte kukacos vagy a szilva kukacos. 

{egy gyümölcs kukacos} = A+B+C. 

d) Pontosan egy gyümölcs akkor kukacos, ha az alma kukacos és a másik kettő nem, 

vagy a körte kukacos és a másik kettő nem, vagy a szilva kukacos és a másik  kettő 

nem.{pontosan egy gyümölcs kukacos} =A· B ·C + A ·B·C + A · B ·C. 

e) Van olyan gyümölcs, amelyik nem kukacos úgy lehetséges, ha vagy az alma  vagy a 

körte vagy a szilva nem kukacos. 

{van olyan gyümölcs, amely nem kukacos} = A + B +C . 

Mintapélda12 

A kutatók felfedezték, hogy a tanulók bizonyos tanulási zavarai között összefüggés van. Az 

összes tanulónak körülbelül 4%-a hiperaktív, azaz túlzott aktivitása, mozgékonysága miatt 

nehezen kezelhető. A tanulók körülbelül 6 %-ának számolási zavara (diszkalkuliája) van, azaz 

speciális fejlesztésre szorul a matematika terén. 
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Azt is észrevették, hogy a diszkalkuliás gyerekek között több a hiperaktív, körülbelül 30 %. 

a) Mi a valószínűsége annak, hogy egy tanuló egyszerre hiperaktív és diszkalkuliás legyen? 

b) Mi a valószínűsége annak, hogy egy hiperaktív gyerek diszkalkuliás legyen? 

c) Mi a valószínűsége annak, hogy egy tanuló ezek közül egyik tanulási nehézséggel sem 

küzd? 

A: a tanuló diszkalkuliás. 

B: a tanuló hiperaktív. 

( ) 060,AP = . 

( ) 040,BP = . 

Ábrázoljuk halmazábrán a két csoporthoz tartozást! 

Hogy könnyebben számoljunk, tegyük fel, hogy 100 000 diák alkotja az alaphalmazunkat, így 

az egyes halmazok számosságát tüntetjük fel az ábrában.  

80013000040006 =⋅=∩== A,BABA . 

Először a két halmaz metszetébe érdemes beírni a számot. 

a) ( ) ?=⋅ BAP  

Nézzük meg, mi lesz a valószínűsége ennek? A metszethalmaz számossága segít a 

valószínűség megállapításában: ( ) 0180
000100

8001
000100

BA
,BAP ==

∩
=⋅ , azaz körülbelül 2 %. 

b) Most csak a hiperaktív gyerekek számával kell osztani a hiperaktív és diszkalkuliás 

gyerekek számát: 450
4000
1800 ,P == . 

c) ( ) 9180
000100

80091 ,BAP ==+ , azaz körülbelül 92%. 
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Mintapélda13 

Egy útvesztőt látunk felülnézetben. Petike beszaladt, és 

mindig úgy választ irányt, hogy távolodjon a bejárattól. 

Nővére és szülei a három kijáratnál várják. 

a) Hányféleképpen juthat ki Petike az útvesztőből? 

b) Mi a valószínűsége, hogy Peti az A jelű kijáratnál 

várakozó édesanyja kezei közé szalad? 

Megoldás: 

a) Az útvesztő elágazási pontjaihoz odaírtuk, hogy 

hányféleképpen lehet eljutni az egyes elágazásokhoz. A 

gráfról leolvasható, hogy az  A pontba 6, B-be és C-be 3-3 

különböző úton juthat, míg az útvesztőből összesen 12-féleképpen 

lehet kiszabadulni. 

b) Ha a fenti utakon való áthaladás valószínűsége mind egyenlő lenne, 

akkor annak valószínűsége, hogy Peti  A-ba jut, ½ lenne. De az egyes 

utak valószínűsége nem egyenlő. Most a gráfon azokat a 

valószínűségeket tüntetjük fel, melyekkel az egyes utakat választja. A 

piros vonal azokat az éleket mutatja, melyeket 
3
1  valószínűséggel 

választ, a zöld élek pedig melyeket 
2
1  valószínűséggel, a fekete élek 

pedig azok, melyeket 1 valószínűséggel választ az egyes 

csomópontokban. Az A pontba hat úton juthat el. Ezek valószínűsége 

rendre: 

balra-balra-balra-jobbra: 
18
11

3
1

3
1

2
1

=⋅⋅⋅ ; 

balra-balra-le: 
18
1

3
1

3
1

2
1

=⋅⋅ ; 

balra-balra-jobbra-balra: 
18
11

3
1

3
1

2
1

=⋅⋅⋅ ; 

balra-le-balra: 
6
11

3
1

2
1

=⋅⋅ ; 



TANÁRI ÚTMUTATÓ 11. modul: Kombinatorika és valószínűségszámítás    37 
 

balra-jobbra-balra-balra: 
12
11

2
1

3
1

2
1

=⋅⋅⋅ ; 

jobbra-balra-balra-balra:
8
11

2
1

2
1

2
1

=⋅⋅⋅ . 

A fenti utakat egyszerre nem járhatjuk be, tehát a rajtuk való áthaladás valószínűsége 

összeadódik. Az A kijáratba érkezés valószínűsége tehát: 

( ) 540
24
13

8
1

12
1

6
1

18
13 ,AP ≈=+++⋅= . 

Megjegyzés: Igaz ugyan, hogy az egyes utakon való haladás valószínűsége különböző, de az 

egyes csomópontokból a cél felé induló utakra Petike egyenlő valószínűséggel lép rá. (Például 

ha a csomópontból 2 út indul, úgy e két útra ½-½ valószínűséggel lép. 

Feladatok 

 24. Találomra felírunk egy kétjegyű számot. Jelentse A azt az eseményt, hogy a szám 

páratlan, B azt, hogy a szám osztható 3-mal, a C azt, hogy a szám osztható 4-gyel. 

I. Mit jelentenek az alábbi események? 

II. Add meg az A, B, C, A , B , C  események valószínűségét is! 

a) A+B, b) A·B, c) A ·B , d) A+ B , 

e) A·C, f)  A ·C,  g) A· C . 

Megoldás: 

A = { a felírt kétjegyű szám páratlan }. 

B = { a felírt kétjegyű szám osztható 3-mal }. 

C = { a felírt kétjegyű szám osztható 4-gyel }. 

A = { a felírt kétjegyű szám páros }. 

B = { a felírt kétjegyű szám nem osztható 3-mal }. 

C = { a felírt kétjegyű szám nem osztható 4-gyel }. 

I. 

a) A+B = { a felírt kétjegyű szám páratlan vagy osztható 3-mal }. 

b) A·B  = { a felírt kétjegyű szám páratlan és 3-mal osztható }. 

c) A ·B = { a felírt kétjegyű szám páros és 3-mal osztható }. 

d) A+ B = { a felírt kétjegyű szám páratlan vagy nem osztható 3-mal }. 

e) A·C = { a felírt kétjegyű szám páratlan és osztható 4-gyel } = {lehetetlen esemény}. 
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f) A ·C = { a felírt kétjegyű szám páros és osztható 4-gyel }= { a felírt kétjegyű szám 

osztható 4-gyel } 

g) A· C  = { a felírt kétjegyű szám páratlan és nem osztható 4-gyel }. 

esemény}. 

II. ( )
2
1

=AP , ( )
3
1

=BP , ( )
90
22

=CP , ( )
2
1

=AP , ( )
3
2

=BP , ( )
90
68

=CP . 

  

Módszertani megjegyzés: Az alábbi feladatok feldolgozását csoportmunkában ajánlom. A 4 

fős csoportok összeállítása most ne legyen véletlenszerű, mindenképpen heterogén legyen. A 

csoport tagjai kapjanak A, B, C, D jelet. A az időfelelős, B a feladatfelelős, C a jegyző, D 

pedig az eszközfelelős legyen. Igyekezzünk úgy alakítani, hogy a csoportok C tagjai legyenek 

a legjobb képességű gyerekek. 

A 24. feladatot a csoportokon belül párban végezzék: A,C – B,D. 

 

 25. Egy kör alakú céltáblára lövünk. Jelentse A, B és C azt az eseményt, hogy a lövés a kör 

kiszínezett részére esik. 

  
     

Rajzold le az alábbi eseményeket:  A+B,  A+C,  A·B, A·C. 

 

Módszertani megjegyzés: Alakítsunk ki két csoportot! Az A csoport színezze ki a körökben az 

eseményeknek megfelelő részt. A B csoport pedig a kiszínezett köröket kapja meg és a körök 

alá írja, hogy  melyik eseménynek felelnek meg. 
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Megoldás: 

 

          
                                                                                                         

A 26-27 feladatot a csoport tagjai együtt végzik: 

 26. Egy dobókockával dobunk. Állapítsd meg az A és a B események valószínűségét, 

valamint az BA ⋅  esemény valószínűségét is! 

a) A: páros számot dobunk;   B: 3-nál nagyobb számot dobunk. 

b) A: legalább 3-ast dobunk;   B: legfeljebb 3-ast dobunk. 

c) A: legfeljebb 2-est dobunk;   B: 2-esnél nagyobbat dobunk. 

d) A: hatost dobunk;    B: legalább 4-est dobunk. 

e) A: 3-mal osztható számot dobunk;  B: 6-nál nagyobb számot dobunk. 

Megoldás: 

a) ( )
2
1

=AP ;  ( )
2
1

=BP ; ( )
3
1

=⋅ BAP . 

b) ( )
3
2

=AP ;  ( )
2
1

=BP ; ( )
6
1

=⋅ BAP . 

c) ( )
3
1

=AP ;  ( )
3
2

=BP ; ( ) 0=⋅ BAP . 

d) ( )
6
1

=AP ;  ( )
2
1

=BP ; ( )
6
1

=⋅ BAP . 

e) ( )
3
1

=AP ;  ( ) 0=BP ; ( ) 0=⋅ BAP . 
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 27. Az előző feladat jelöléseit használva add meg minden esetben az A+B esemény 

valószínűségét is! 

Megoldás 

a) ( )
3
2

=+ BAP ; b) ( )
3
1

=+ BAP ; c) ( )
3
2

=+ BAP . 

d) ( ) 1=+ BAP  ; e) ( )
2
1

=+ BAP ; f) ( )
3
1

=+ BAP . 

 

Módszertani megjegyzés: Itt válnak ki a csoportokból a C tagok. Szakértői csoportot alkotnak, 

melyben a 28-29. feladatot oldják meg. Közben a csoportok maradék 3 tagja a 28. és 30. 

feladatot oldja meg. Pár perc elteltével a szakértők visszamennek csoportjukhoz, megosztják 

velük a 29. feladat tapasztalatait, amit közösen ellenőriznek a 30. feladat eredményein. 

 

 28. A 25. feladat jelöléseit használva válaszd ki azokat az eseteket, amikor 

( ) ( ) ( )BPAPBAP +=+ ! 

Megoldás: 

A d) és az f) esetekben. 

 

 29. Az előző feladatok tapasztalatait felhasználva válaszolj: 

Azokban az esetekben, amikor ( ) ( ) ( )BPAPBAP +=+ , mekkora lesz ( )BAP ⋅ ? 

Megoldás: 

Ha ( ) ( ) ( )BPAPBAP +=+ , akkor ( )BAP ⋅ = 0. 

Módszertani megjegyzés: Vezessük rá a gyerekeket a szakértői csoportban a 

( ) ( ) ( ) ( )BAPBPAPBAP ⋅−+=+  egyenlőség felfedezésére, de ezt nem kell megtanulni! 

Fedezzük fel a hasonlóságot a halmazelméletben a halmazok számossága közti összefüggés 

hasonlóságára. 

 

 30. A 32 lapos magyar kártyából húzunk egy lapot. Állapítsd meg az A és a B események 

valószínűségét, valamint az BA ⋅  és A + B események valószínűségét is! 

a) A: a húzott lap makk lesz;   B: a húzott lap nem piros lesz. 

b) A: a húzott lapon római szám van;  B: a húzott lap piros. 
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c) A: a húzott lap alsó;    B: a húzott lap tök vagy makk. 

d) A: a húzott lap a makk felső;  B: a kihúzott lapon nincs római szám. 

Megoldás: 

a) ( )
4
1

=AP ;  ( )
4
3

=BP ; ( )
4
1

=⋅ BAP ;  ( )
4
3

=+ BAP . 

b) ( )
2
1

=AP ;  ( )
4
1

=BP ; ( )
8
1

=⋅ BAP ;  ( )
8
5

=+ BAP . 

c) ( )
8
1

=AP ;  ( )
2
1

=BP ; ( )
16
1

=⋅ BAP ;  ( )
16
9

=+ BAP . 

d) ( )
32
1

=AP ;  ( )
2
1

=BP ; ( )
32
1

=⋅ BAP  ; ( )
2
1

=+ BAP . 

 

 31. Egy urnában 3 zöld, 5 sárga és 2 kék golyó van. Véletlenszerűen kihúzunk egyet. 

Állapítsd meg az A, B, A+B, BA ⋅ , BA ⋅ , BA +  események valószínűségét! 

a) A: a kihúzott golyó kék;  B: a kihúzott golyó sárga. 

b) A: a kihúzott golyó piros;  B: a kihúzott golyó nem zöld. 

c) A: a kihúzott golyó nem fekete; B: a kihúzott golyó zöld. 

 

Megoldás: 

a) ( ) 2,0=AP ;  ( ) 5,0=BP ; ( ) 7,0=+ BAP ;  ( ) 0=⋅ BAP ;   

    ( ) ;2,0=⋅ BAP  ( ) 8,0=+ BAP . 

b) ( ) 0=AP ;  ( ) 7,0=BP ; ( ) 7,0=+ BAP ; ( ) 0=⋅ BAP ;  

    ( ) ;0=⋅ BAP  ( ) 1=+ BAP . 

c) ( ) 1=AP ;  ( ) 3,0=BP ; ( ) 1=+ BAP ;  ( ) 3,0=⋅ BAP ; 

    ( ) 7,0=⋅ BAP ; ( ) 30,BAP =+ . 
 

 32. Egy osztályból véletlenszerűen kiválasztunk egy tanulót. A jelentse azt az eseményt, 

hogy a kiválasztott tanuló fiú, B azt, hogy a kiválasztott tanuló franciát tanul, C azt, 

hogy a kiválasztott tanuló OKTV matematika versenyt nyert. 

Tudjuk, hogy az osztálylétszám 30, ebből 20 fiú. 10 tanuló tanul franciát, köztük 3 fiú 

van: Péter, Balázs és Miklós. Matematika OKTV versenyt egyedül Pali nyert az 

osztályból. 
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a) Írd le a következő eseményeket: 

A·( B+C );,  A ·B·C. 

b) Add meg ezeknek az eseményeknek a valószínűségét! 

Megoldás: 

a) A·(B+C) = { a kiválasztott tanuló fiú és vagy franciát tanul vagy OKTV matematika 

versenyt nyert }. 

A ·B·C= { a kiválasztott tanuló lány, aki franciát tanul és OKTV matematika versenyt is  

nyert }. 

b) ( )( )
15
2

30
4
==+⋅ CBAP .  ( ) 0=⋅⋅ CBAP  

 33. Számítsd ki, a 13. mintapélda ábrája alapján, milyen valószínűséggel jut Peti a C 

kijárathoz! 

1. Megoldás: 

( )
48
11

8
1

16
1

24
1

=++=CP . 

2. Megoldás: 

A B és C kijáratokhoz csak a felettük levő pontból lehet eljutni, abból a pontból viszont már 

nem is vezet út, tehát az abba eljutás valószínűsége ( )AP . Abból a pontból azonos 

valószínűséggel juthatunk el a B és C pontokba, így ( )
48
11

24
131

2
1

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅=CP . 
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V. Valószínűségek kiszámítása kombinatorikai 
módszerekkel 
 
Módszertani megjegyzés: Mielőtt ezt a fejezetet tanítjuk, ha előtte alapozzuk meg a 

kombinatorikai ismereteket. A mintapéldák itt közölt megoldása ugyanis csak így lesz érthető 

a gyerekek számára.  Ha a kombinatorika még nem megy jól a tanulóknak, akkor egyenként 

írják le az összes esetet és válogassák ki közülük a kedvezőeket. Ilyen esetben hagyjunk el a 

feladatokból többet. Fontos, hogy megértsék a feldolgozott feladatokat. 

Mintapélda13 

3 kötetes könyvet a polcra visszatéve mi a valószínűsége annak, hogy jó sorrendbe kerültek a 

helyükre? 

Megoldás: 

Módszertani megjegyzés: Itt ismételjük át a permutáció fogalmát és kiszámítási módját. 

Természetesen nem a képlettel kezdjük, hanem a logikus lépéseket ismételjük el: az első 

helyre hány közül válogathatunk, ha kiválasztottuk, a második helyre már csak eggyel 

kevesebb közül, stb. 

Az összes esetet három elem ismétlés nélküli permutációi adják meg.  

Összes eset: 1⋅2⋅ 3 =3! 

Kedvező eset csak 1 lehet, amikor jó sorrendben kerültek a könyvek a helyükre. 

A keresett valószínűség = 
számaeset  összes

számaesetek  kedvező  = 
3·2·1

1 = 
6
1 . 

Mintapélda14 

Mi a valószínűsége annak, hogy ha az A, A, B, L, N, O, T betűkártyákat  találomra egymás 

mellé helyezzük, akkor a BALATON szót kapjuk? 

Megoldás: 

Az összes esetet ismétléses permutációval határozhatjuk meg, hét elem közül az egyik kétszer 

ismétlődik, a többiek ezektől és egymástól különbözőek. 

Összes eset: 
!2
!7 =3 4·5·6·7 = 2520. 

Kedvező eset csak egy lehet, amikor a betűk megfelelő sorrendbe kerülnek egymás mellé. 
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A keresett valószínűség = 
számaeset  összes

számaesetek  kedvező  = 000400
2520

1 ,≈ . 

Mintapélda15 

Kovács úr ügyel a biztonságra. Kertkapuján lakat és zár is van, a bejárati ajtót felső és alsó 

zárral is biztosította. A kulcsok mind különbözőek. Kislánya ezt a négy kulcsot feltette egy 

karikára. Mi a valószínűsége annak, hogy a kulcsok a karikán úgy következnek, hogy amikor 

betette a lakatba a megfelelő kulcsot, akkor a karikán jobbra a kapukulcs, majd a bejárati ajtó 

fölső és alsó zárának kulcsa következik ebben a sorrendben? 

Megoldás: 

Az összes lehetőség kiszámításakor a ciklikus permutáció képletét kell alkalmaznunk.  

n különböző dolgot (n – 1)! sorrendben lehet elhelyezni, ha a sorbarendezendő dolgok egy 

körön helyezkednek el. A kulcsoknak az ábrán szereplő elhelyezései azonos sorrendnek 

tekintendők: 

 

A kulcsok a karikán 3! különböző sorrendben lehetnek, a kedvező esetek száma csak 1, így 

annak valószínűsége, hogy a kulcsok sorrendje ideális lesz: 170
6
1

3
1 ,
!

P ≈== . 

Feladatok 

 34. Egy automatából négyféle innivaló: tej, kávé, kakaó, tea és 10-féle szendvics: 2-féle 

sonkás, 2-féle szalámis, 2-féle kolbászos, 2-féle vegetáriánus, 1 tepertőkrémes és 1 

tojáskrémes választható. Peti reggelizni szeretne. Mi a valószínűsége annak, hogy 

találomra megnyomva egy ital és egy szendvics gombot, kakaót és vegetáriánus 

szendvicset fog kapni? 
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Megoldás: 

Összes eset: 4·10 = 40, mert az italgombot és a szendvicsgombot egymástól függetlenül 

kell megnyomni. 

A kedvező esetek száma: 1·2.      P(A)=
40
2 =

20
1 = 0,05. 

 

 35. Mi a valószínűsége annak, hogy ha az É, H, S, Ú, V, T betűket találomra egymás mellé 

helyezzük, akkor a HÚSVÉT szót kapjuk? 

Megoldás: 

Az összes eset = 6!      Kedvező eset = 1. 

P(A)= 
!6

1 = 
720
1 =0,00139. 

 
 36. Hat osztálytárs moziba megy. Zolinak nagyon tetszik Katóka, de ezt nem meri 

bevallani. Mi a valószínűsége annak, hogy az egymás mellé szóló hat jegyet 

véletlenszerűen kiosztva, Zoli és Katóka egymás mellé kerülnek? 

Megoldás: 

Az összes eset = 6! 

A kedvező esetekben Zoli és Katóka egymás mellett ülnek, ez 2·5! módon lehetséges. 

P(A)=
!6
!2·5 = 

3
1 . 

 37. Hét golyóra rendre felírjuk az 1, 3, 4, 4, 4, 5, 7 számjegyeket. A golyókat egy dobozba 

tesszük és jól  megkeverjük. A golyókat a dobozból egyesével kivesszük és a rajta levő 

számjegyeket balról jobbra haladva egymás mellé leírjuk. 

Mi a valószínűsége annak, hogy olyan hétjegyű számot kapunk, amely 5-re végződik? 

Megoldás: 

Összes eset =
!3
!7 = 4·5·6·7 = 840, kedvező eset: 

!3
!6 = 4·5·6 = 120. ( )

7
1

840
120

==AP . 
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Módszertani megjegyzés: Várható, hogy az eszesebb tanulók azonnal rájönnek a helyes 

eredményre, mert az 5-ös végződés a hét lehetséges végződés 
7
1  részében jöhet létre. 

Vigyázzunk, ilyenkor a három 4-est külön-külön kell figyelembe venni. (Logikailag rossz 

megoldás éppen ezért az 
5
1 .) 

 
 38. Hét jó barát, négy lány és három fiú vacsorázni mennek. Az étteremben egy téglalap 

alakú asztal egyik oldalán egymás mellett foglalnak helyet. Mi a valószínűsége annak, 

hogy  

a) azonos neműek nem kerülnek egymás mellé, 

b) a három fiú egymás mellé kerül? 

Megoldás: 

Összes eset = 7! 

a) Kedvező eset = 4!·3!, A négy lány az 1., 3., 5. és 7. helyen ülhet, ez 4!-féleképpen 

lehetséges, és köztük a három fiú pedig 3!-féleképpen ülhet le. 

P(A) = 
!7
!3!·4 = 

35
1

≈0,029. 

b) Kedvező eset = 4!·3!·5 , hiszen a három fiú ötféle hármas csoportban ülhet (1.-2.-3. 

vagy 2.-3.-4. vagy 3.-4.-5.  vagy 4.-5.-6. vagy  5.-6.-7. székeken) és ezek mindegyikében a 

fiúk és lányok egymás között permutálódhatnak. 

P(B) = 
!7

5!·3!·4 = 
7
1 . 

 39. Egy kör alakú asztal körül 8 szék van. Négy házaspár véletlenszerűen foglal helyet az 

asztal körül (minden lehetséges elhelyezkedés egyenlően valószínű). Mi annak a 

valószínűsége, hogy 

a) a házaspárok egymás mellé kerülnek, 

b) azonos neműek nem kerülnek egymás mellé? 

(Két elhelyezést akkor és csak akkor tekintünk különbözőnek, ha a társaságnak van 

legalább egy olyan tagja, akinek vagy a bal oldali vagy a jobb oldali szomszédja a két 

ülésrendben különböző.) 
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Megoldás: 

Ciklikus permutációról van szó, ezért számolunk n! helyett (n-1)!-sal. 

Összes eset =7! 

a) Kedvező eset = 3!·24,mivel a férjek sorrendje 3! lehet, de a feleségükkel való 

helycseréjük minden pár esetén megkétszerezi a lehetőségek számát: 

P(A) = 
!7
2!·3 4

= 
105

2
≈0,019. 

b) A férfiak lehetséges ültetése 3! lehet, ezek után a nőket közéjük ültethetjük a 4 szabad 

helyre 4! féle módon. Kedvező eset = 4!·3!,     P(B) = 
!7
!3!·4 = 

35
1

≈0,028. 

 40. Egy urnában hat piros, két sárga és két fehér golyó van. Úgy húzunk az urnából, hogy 

a kihúzott golyót nem tesszük vissza. 

a) Mi a valószínűsége annak, hogy először két piros golyót húzunk? 

b) Mi a valószínűsége annak, hogy először két sárga golyót húzunk? 

c) Mi a valószínűsége annak, hogy a hat piros golyó kihúzása a végére marad? 

 

Megoldás: 

a) Összes lehetőség: 1260
!2!2!6

!10
=

⋅⋅
, kedvező lehetőség: 420

!2!2!4
!8

=
⋅⋅

. 

330
3
1

1260
420 ,P ≈== . 

b) Összes lehetőség: 1260
!2!2!6

!10
=

⋅⋅
, kedvező lehetőség: 28

!2!6
!8

=
⋅

. 

020
45
1

1260
28 ,P ≈== . 

c) kedvező lehetőség: 6
!2!2

!4
=

⋅
. 00480

210
1

1260
6 ,P ≈== . 

 

Ha ismernék a diákok a kombinációt, akkor így is megoldhatók:  

a) résznél: 
3
1

!2!4!10
!2!8!6

!2!8
!10
!2!4

!6

2
10
2
6

=
⋅⋅
⋅⋅

=

⋅

⋅
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

=P , a b) résznél pedig 
45
1

10
28

2
10
1

=
⋅

=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

!
!!P . 
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 41. Van öt számkártyánk, melyeken a 0; 1; 2; 3; 4 számjegyek szerepelnek. 

Véletlenszerűen lerakjuk az öt számkártyát egymás mellé. 

a) Mi a valószínűsége annak, hogy négyjegyű számot rakunk ki? (Lásd a 7. 

mintapéldát!) 

b) Mi a valószínűsége annak, hogy ötjegyű számot rakunk ki? 

c) Mi a valószínűsége annak, hogy hárommal osztható számot rakunk ki? 

d) Mi a valószínűsége annak, hogy néggyel osztható számot rakunk ki? 

Megoldás: 

a) 
5
1 .  b) 

5
4 .  c) 0. 

d) A kirakott szám végződése lehet: 04, 12, 20, 24, 32, 40. Mindegyik végződés esetén 

az előtte levő számok 3! = 6 -féleképpen állhatnak. Így a kedvező esetek száma 

3666 =⋅ , összes eset száma 5! = 120. A keresett valószínűség: 30
10
3

120
36 ,P === . 

 42. Négy barátnő, Anna, Bori, Cili és Dóri egy padon ülnek. 

a) Mi a valószínűsége annak, hogy Anna a pad szélén ül? 

b) Mi a valószínűsége annak, hogy Anna és Dóri a pad szélén ülnek? 

c) Mi a valószínűsége annak, hogy a padon - balról jobbra nézve - éppen névsor szerint 

ülnek? 

Megoldás: 

a) 
2
1 , mivel ugyanannyi hely van a szélén, mint „belül”. 

b) Összes lehetőség: 4 ! = 24, kedvező lehetőség:A pad két szélén 2!, a pad középső két 

ülésén is 2! lehetőség, tehát 170
6
1

24
4 ,P ≈== . 

c) Összes lehetőség: 4 ! = 24, kedvező lehetőség 1, tehát 0420
24
1 ,P ≈= . 

Megjegyzés: a) esetén feltehető, hogy a tanulók a következőt írják: 
2
1

!4
!32
=

⋅ . 
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 43. András számon tartja, hogy a barátai milyen sorrendben köszöntik fel a névnapján. 

Tavaly Márton köszöntötte őt először, majd Imre, Panni, Feri és Sári következtek. 

Ebben az évben is felhívták őt mind az öten. 

a) Mi a valószínűsége annak, hogy idén is Márton köszöntötte őt először? 

b) Mi a valószínűsége annak, hogy idén pont ellenkező sorrendben hívják fel, mint 

tavaly? 

Megoldás: 

a) 20
5
1 ,= . 

b) Összes lehetőség: 5 ! = 120, kedvező lehetőség: 1, tehát a valószínűség 

0080
120

1 ,P ≈= . 

  44. Két egyforma sorsolási kereket kell elkészíteni egy vetélkedő előtt. Bálint és Géza 

elvállalták, hogy hazaviszik és kifestik piros, zöld, sárga és fekete színekre a négy 

mezőt. Másnap az iskolában összehasonlítják a két korongot. Mi a valószínűsége, 

hogy egyforma lett a két korong, ha 

a) a mezők beosztása olyan, mint az A ábrán? 

b) a mezők beosztása olyan, mint a B ábrán? 

c) ha a mezők beosztása olyan, mint a C ábrán? 

 

B CA
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Megoldás 

a) Ciklikus permutáció, tehát összes lehetőség (4 – 1)! = 6, kedvező lehetőség 1, tehát 

170
6
1 ,P ≈= . 

b) Összes lehetőség 4! = 24, kedvező lehetőség 1, tehát 
24
1

=P . 

c) Összes lehetőség (itt is!) 4! = 24, kedvező lehetőség 1, tehát 
24
1

=P . 

 

 45. Tombolán 17 műsoros CD-t, 2 db MP3 lejátszót, és egy hifitornyot sorsolnak ki. 

Természetesen a három főnyeremény sorsolását a végére hagyják, de a CD lemezeket 

(7 Vangelis, 5 Pink Floyd, 5 LGT) véletlen sorrendben adják át a nyerteseknek. Mi a 

valószínűsége annak, hogy 

a) az első 5 kisorsolt CD mind Vangelis? 

b) a végére marad mind a 7 Vangelis CD? 

Megoldás: 

Összes lehetőség mindig 8969004
!7!5!5

!17
=

⋅⋅
. 

a) kedvező lehetőség: 63216
!2!5!5

!12
=

⋅⋅
, tehát 00340

884
3

8969004
63216 ,P ≈== . 

b) kedvező lehetőség: 252
!5!5

!10
=

⋅
, tehát 0000510

44819
1

8969004
252 ,P ≈== . 

Ez a feladat „bemelegítés” a következőhöz, idézzük fel a magyar kártyát! 

 

 46. Egy pakli magyar kártyát jól megkevernek, majd kihúznak belőle 1 lapot. Mi a 

valószínűsége, hogy 

a) ez a lap nem a tök ász lesz? 

b) ez a lap nem lesz zöld? 

c) ez a lap nem lesz ász? 

Megoldás: 

a) 
32
31 .   b) 

4
3 .   c) 

8
7 . 
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 47. Egy pakli magyar kártyából kiválogatják a makkokat, majd ezeket jól összekeverve 

leteszik egymás mellé. Mi a valószínűsége annak, hogy 

a) a lapok növekvő sorrendben követik egymást (VII, VIII, IX, X, alsó, felső, király, 

ász)? 

b) az első négy lap figura (valamilyen sorrendben az alsó, felső, király ász)? 

Megoldás: 

a) Összes lehetőség: 8! = 40 230, kedvező lehetőség 1, tehát 0000250
32040
1 ,P ≈= . 

b) Bonyolult módon: összes lehetőség: 40 230, kedvező lehetőség: 576!4!4 =⋅ , tehát 

01430
70
1

32040
576 ,P ≈== . 

Egyszerűbben: összes lehetőség: (most nem különböztetjük meg egymástól a „figurás” 

lapokat, és egyformának tekintjük a „számosokat” is) 70
!4!4

!8
=

⋅
. Kedvező lehetőség:1. 

01430
70
1 ,P ≈= . 

 48.  

Ezeket a számkártyákat véletlenszerűen elhelyezve az         

alábbi szorzásba,  

a) mi a valószínűsége annak, hogy úgy rakjuk le őket, 

hogy a lehető legnagyobb szorzat keletkezzen? (Mi ez a 

szorzat?) 

 b) mi a valószínűsége annak, hogy úgy rakjuk le őket, hogy páros szám keletkezzen? 

Megoldás: 

a) A legnagyobb szorzat akkor keletkezik, ha a kártyákat így rakjuk le: 

5  3  1 ٠ 4  2 
 

          

Az összes lehetőség 5! = 120, tehát a valószínűség: 0080
120

1 ,P ≈= . 

 

1  2  3  4  5 

       ٠      
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b) Páros szorzat úgy keletkezhet, ha a két szám közül legalább az egyik páros, tehát ha a 

háromjegyű vagy a kétjegyű szám utolsó számjegye a 2, vagy a 4. 

I. Mindkét szám páros: Ez 32 ⋅ ! = 12-féleképpen fordulhat elő. 

II. Az első szám végén áll páros szám. Ez 42 ⋅ ! = 48-féleképpen lehetséges. 

III. A második szám végén áll páros szám. Ez is 42 ⋅ ! = 48-féleképpen lehetséges. 

A II és III esetek mind tartalmazzák a I. esetet, így a kedvező esetek száma 8412482 =−⋅ , a 

keresett valószínűség pedig 70
10
7

120
84 ,== . 

49.  

 

 

Az fenti számkártyákat megkeverjük, majd véletlenszerűen lerakjuk egymás mellé. Mi a 

valószínűsége annak, hogy 

a) hattal osztható szám keletkezik? 

b) hússzal osztható szám keletkezik? 

Megoldás: 

Összes lehetőség (ismétléses permutáció): 360
!2
!6
= . 

a) Egy szám akkor osztható 6-tal, ha osztható 3-mal és páros. 3-mal akkor osztható, ha 

számjegyeinek összege osztható 3-mal. Akárhogy rakjuk le a számokat, a számjegyek összege 

15, tehát 3-mal osztható lesz. Egyszerűbb kiszámolni, hogy a 360 lehetőségből hányszor lesz 

páratlan, ha az utolsó számjegy 1 vagy 5 vagy 7, az előző 5 számjegy lehetséges 

permutációinak száma 60
!2
!5
= , tehát 180603360 =⋅−  esetben lesz páros. 

2
1

360
180

==P . 

b) Hússzal akkor osztható egy szám, ha osztható 4-gyel és 5-tel. 4-gyel akkor osztható, ha az 

utolsó két számjegyéből álló szám osztható 4-gyel, ezekből a számjegyekből a végződés lehet 

00, 12, 20, 52, és 72. 

00-ra és 20-ra végződő számból egyaránt 24!4 =  lehet, mert a másik négy számjegy között 

nincs ismétlődés. 

12-re, 52-re és 72-re végződő számok nem oszthatók 5-tel. Így 0670
15
1

360
24 ,P ≈== . 

 

0  0  1  2  5  7 
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Kislexikon 
 

Ha n kísérletből az A esemény k-szor következik be, akkor a 
n
k  hányados az A esemény 

relatív gyakorisága. Az a P szám, amely körül egy esemény relatív gyakorisága ingadozik, az 
esemény valószínűsége. 
 
Esemény például, hogy egy gyufásdoboz a legkisebb lapjára esik. Ezt az eseményt tudjuk 

még két további eseményre bontani (hiszen két ilyen lap is van.) 

Az elemi események olyan kimenetelek, amelyek tovább már nem bonthatók. 

 
Ha egy kísérlet lehetséges kimeneteleit olyan eseményekként írjuk fel, hogy a kísérlet 

minden lehetséges kimenetele esetén az események közül pontosan egy valósul meg. 

Ilyenkor azt mondjuk, hogy ezek az események teljes eseményteret alkotnak. 

 
Ha egy eseménytérben az összes benne szereplő esemény valószínűsége egyenlő, akkor az 

eseményteret klasszikus valószínűségi mezőnek nevezzük. 

 

A valószínűségszámítás Laplace-féle modellje: 
Egy A esemény valószínűségét kiszámíthatjuk a következő módon: Legyen N az azonos 

valószínűségű elemi események száma, melyek az eseményterünket alkotják (továbbiakban: 

összes esetek száma), k pedig azon elemi események száma, amelyek az A esemény 

összetevői (röviden: kedvező esetek száma). Ilyenkor 

 

 

A biztos esemény valószínűsége 1. 

 

A lehetetlen esemény valószínűsége 0. 
 

Ha két esemény bekövetkezése kizárja egymást, de a két esemény közül az egyik mindig 

bekövetkezik, akkor ez a két esemény egymás komplementere. 

Komplementer események valószínűségének összege 1. 

( ) ( ) 1=+ APAP  

 

( )
N
kAP ==

száma eset összes
száma esetek kedvező
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Tetszőleges A és B esemény összege az az esemény, amely pontosan akkor következik be, 

amikor legalább az egyik bekövetkezik. 

Jelölése: A+B. (Az események összegét szokás AUB-vel is jelölni.) 

 
Tetszőleges A és B esemény szorzata az az esemény, amely pontosan akkor következik be, 
amikor A és B is bekövetkezik. 
Jelölése: A·B (Az események szorzatát szokás A∩B-vel is jelölni.) 
 
Tetszőleges A és B esemény egymást kizárják, ha egyszerre nem következhetnek be, azaz 
A·B = {lehetetlen esemény }. 
( ) 0=⋅ BAP  

 


