
OLASILIK

Olasılık, sonucu kesin olmayan, rastlantılara bağlı 
olayları inceler.
Örneğin; havaya bir madeni para atıldığında üst 
yüzeyine yazımı yoksa tura mı geleceği bilemeyiz.

Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara 
imkansız olay denir. Kesinlikle gerçekleşecek olan 
olaylara kesin olay denir. Bir A olayının olma 
olasılığı 0 ile 1 arasındadır. Eğer sıfıra eşit ise 
imkansız olay, 1’e eşitse kesin olay denir. 

Örneğin; Bir zar havaya atıldığında üst yüzeyine 
4’den büyük sayı gelme olasılığında;

Deney: Zarın havaya atılması

Bir zar atıldığında üst yüzeyine bir doğal sayı 
gelme olasılığı 1’dir ve kesin olaydır.

ANKARA kelimesinin har�leri birer kağıda yazılıp 
rastgele birisi çekildiğinde kartta yazan har�in M 
olma olasılığı 0’dır ve imkansız olaydır.

Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının 
toplamı 1’e eşittir. 

                                          
Yani bir olayın olmama olasılığını bulmak için 
olayın olma olasılığını 1’den çıkarırız. 

BİR OLAYIN OLASILIĞI

Eş olasılıklı örnek uzaydaki istenilen olayın eleman 
sayısının, örnek uzayın eleman sayısına oranına 
olayın olma olasılığı denir. 

Hilesiz bir zar havaya atıldığında üst yüzeyine ;

4’den küçük bir sayı gelme olasılığı kaçtır?

4’den küçük bir sayı gelmeme olasılığı kaçtır?

Çift sayı gelme olasılığı kaçtır?

Tek sayı gelmeme olasılığı kaçtır?

Mavi olma olasılığı kaçtır?

Bir madeni paranın havaya atıldığında yazı 
gelmesi, bir zarın üst yüzüne 3 gelmesi, olasılık 
hesabında bir olaydır. Bu zarı veya madeni parayı 
atma işlemine ise deney denir

Bir deneyin sonucunda elde edilebilecek 
sonuçların her birine çıktı denir.  Bir deneyin 
bütün çıktılarına Örnek uzay veya Evrensel küme 
denir.

Çıktılar; 1, 2, 3, 4, 5 ve 6

{ }Örnek uzay E 1,2,3,4,5,6=

İstenen olayın çıktıları;  5 ve 6
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İçerisinde özdeş 3 mavi 2 kırmızı 2 yeşil bilye 
bulunan bir keseden rastgele çekilen bir bilyenin;

Yeşil olmama olasılığı kaçtır?

Sarı olma olasılığı kaçtır?

Mor olmama olasılığı kaçtır?
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OLASILIK

TARA
BENİ

24 kişilik bir sınıftan rastgele seçilen bir 
2öğrencinin erkek olma olasılığı  olduğuna göre;
3

 Bu sınıfta kaç erkek öğrenci vardır?

Bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır?

Bu sınıftan kaç kız öğrenci ayrılırsa seçilen bir 
öğrencinin kız olma olasılığı      olur?

Bu sınıftan kaç erkek öğrenci ayrılırsa seçilen bir 
öğrencinin kız olma olasılığı erkek olma olsılığına 
eşit olur?

1
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Bu sınıfa kaç kız öğrenci gelirse seçilen bir 
öğrencinin erkek olma olasılığı      olur?4
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Bir futbol takımının ezeli rakibini deplasmanda 
yenme ihtimali kaçtır?

ALIŞTIRMALAR

Beş arkadaşı ile beraber koşu yarışı yapan 
Hamza’nın yarışı kaybetme ihtimali kaçtır?

1’den 100’e kadar olan asal sayılar özdeş 
kartlara yazılıp rastgele biri seçiliyor. Seçilen 
kartta iki basamaklı bir sayı yazma olasılığı 
kaçtır?

1’den 100’e kadar olan sayılar özdeş kartlara 
yazılıp rastgele biri seçiliyor. Seçilen kartta yazan 
sayının 3 ile kalansız bölünebilen bir sayı olma 
olasılığı kaçtır?

1’den 100’e kadar olan sayılar özdeş kartlara 
yazılıp rastgele biri seçiliyor. Seçilen kartta yazan 
sayının sadece 3 adet doğal sayı çarpanı olma 
olasılığı  kaçtır?

İçerisinde 5 kırmızı, 7 sarı ve 4 mavi bilye 
bulunan bir kavanozdan rast gele seçilen bir 
bilyenin sarı olmama olasılığı kaçtır?

72 sayısının her çarpanı birer kağıda yazılıp 
rastgele bir tanesi çekiliyor. Çekilen kartta bir 
tam kare sayı yazma olasılığı kaçtır ?Bir okçu yarı çapları içten dışa doğru sırası ile r, 2r, 

3r, 4r ve 5r olan bir hedefe ok atıyor ve hede�i 
vuruyor. 

Okçunun hede�i sarı alandan vurma ihtimali 
kaçtır?

Okçunun hede�i mavi alandan vurmama ihtimali 
kaçtır?
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