
Nauka zdalna (22.06-26.06.2020) 

Matematyka klasa VII 

 

Temat: Zdarzenia losowe 

Zdarzenia losowe 

Pojęciem pierwotnym teorii prawdopodobieństwa jest zdarzenie elementarne. Analizując 
doświadczenie, należy sporządzić listę jego wyników, która musi być kompletna, tzn. doświadczenie 
nie może zakończyć się wynikiem, którego nie ma na liście oraz każdy wynik umieszczony na liście 
musi wykluczać wszystkie inne. Elementy tak sporządzonej listy utożsamiamy ze zdarzeniami 
elementarnymi i oznaczamy ω1, ω2, ..., ωn.  

Zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych związanych z danym doświadczeniem losowym nazywamy 
przestrzenią zdarzeń elementarnych (przestrzenią wyników) i oznaczamy grecką literą Ω. Liczbę 
elementów zbioru (moc zbioru) oznaczamy Ω=.  

Ω = {ω1, ω2, ..., ωn} Ω==n  

Jeżeli Ω jest zbiorem zdarzeń elementarnych, to zdarzeniem losowym (zdarzeniem) nazywamy każdy 
podzbiór zbioru Ω. Zdarzenia losowe oznaczamy wielkimi literami alfabetu łacińskiego A, B, C, ...  

Wśród wszystkich podzbiorów przestrzeni zdarzeń Ω dwa zasługują na szczególną uwagę 
  - zbiór pusty Ø przedstawiający zdarzenie niemożliwe,  
  - cała przestrzeń Ω przedstawiająca zdarzenie pewne (każde ωi∈Ω).  

 

Jeżeli wynikiem doświadczenia jest ωi oraz ωi∈A to mówimy, że zaszło zdarzenie A oraz że ωi sprzyja 
zdarzeniu A.  

Zdarzeniem przeciwnym do A nazywamy zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych przestrzeni Ω, 
które nie sprzyjają zdarzeniu A. Oznaczamy A'.  

Jednokrotny rzut kostką do gry. 

Kostka do gry posiada 6 możliwych wyników, więc w tym doświadczeniu zdarzeniami elementarnymi 

są: 

ω1 = 1, ω2 = 2, ω3 = 3, ω4 = 4, ω5 = 5, ω6 = 6,  

Ω = {1, 2, 3, 4, 5 ,6} 

Moc zbioru (liczba elementów) Ω wynosi 6,   Ω==6 

Temat: powtórka statystyka 

https://www.youtube.com/watch?v=PncfB6sd80c 

Tabela przedstawia pewne dane i ich liczebność  

https://www.youtube.com/watch?v=PncfB6sd80c


Wartość danej -4 2 4 7 20 

Liczebność  7  2 3 6 2  

1. Oblicz średnią arytmetyczną tych danych.  
2. Podaj medianę.  
3. Oblicz odchylenie standardowe. 

Zważono 150 losowo wybranych kostek masła produkowanego przez pewien zakład 

mleczarski. Wyniki badań przedstawiono w tabeli.  

Masa kostki masła [dag]  Liczba kostek masła  

16  1  

18  15 

19  24  

20  68  

21  26  

22  16  

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli oblicz średnią arytmetyczną oraz 

odchylenie standardowe masy kostki masła.  

 

Temat: Powtórzenie wiadomości z klasy 7 

https://www.matzoo.pl/klasa7 

https://szaloneliczby.pl/klasa-7/ 

Wykonaj wybrane zadania z powyższych stron. Powodzenia!!! 

 

https://www.matzoo.pl/klasa7
https://szaloneliczby.pl/klasa-7/

