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Kad: Olasilrkve Istatistik Kendinizi Deneyin

OLASILIKVE iSTETiSTiT
, UYGULAMASI

O$rencinin Adl, Soyadr

Bdltimii ve Ofrenci Numarasl

Kendinizi Deneyin, (Liitfen Yamtlanntu Sorulartn Yaruna Yaunw)
BaSarilar
Orhan Kural s

METEOROI,OJi

Bir meteoroloji istasyonunda yaprlan
gdzlemlerde agagrdaki sonuglar elde edilmigtir,
I ) Sabah yagmur ya[arsa

<i$leden sonra giineg agmaktadrr.
2) O$leden sonra yaSmu r yapan g0n lerde,

sabahlarr giinegli olmuqtur.
3) Gdzlem siiresince 9 gtinde yaimur

kaydedilmip, 6 sabah ve 7 ogleden sonra
hava giinegli olmugtur.

Gcjzlenr en azkag giin stirmiig olabilir.

qoK BoLUNEN SAYr

0'dan 9'a kadar olan biittin rakamlann yalnrz
birer kez kullanlldrfr I0 rakamlr bir sayl, I'den
l0'a kadar btiti.in sayrlara tam olarak bdli.inUyor.
Bu koqulu sa$layan en kiigiik sayryt bulunuz.

PARALAR

Bir Sihirbazrn cebinde iki madeni para vardrr.
Bu paralardan biri normal, diger ise her iki tarafi
da yazt olan hileli bir paradrr. Sihirbaz elini
cebine atarak, paralardan birini rastgele alrr ve bu
paray I havaya fi rl atr r.

Para yere diiEtii$i.inde yazr gelirse:
a) Bu paranrn normal para olma olasrlrfil

nedir?
b) Aynr parayr tekrar firlatrr ve ikinci kez

yazr gelirse, bu paranrn normal para olma
olasrlrlr nedir?



BOLUNEN SAYI

(O)'dan (9)'a kadar btitiin rakamlan sadece birer
kez kullanarak (10) rakamlt bir sayt elde

edeceksiniz. Ahcak;
r Bu sayrnrn ilk rakamrnln olugturdu$u

sayr l'e tam olarak bdliinebilecek
r Bu sayrnrn ilk iki rakamtntn oluqturdu[u

sayr, 2'ye tam olarak b0liinebilecek
r Bu sayrnrn ilk iig rakamrntn oluqturduEu

sayr, 3'e tam olarak bdliinebilecek.

o Benzer sekilde devam edecek ve bu

sayrnrn i0 rakamrnrn oluqturdu$u sayl
(yani kendisi) l0'a tam olarak
bdlUnebilecek.

Bu kogullara uyan en kiigiik saytyl bulunuz.
g

ARADAKI SAYI

ikisi erkek, biri krz, tig matematik dsrencisinden
1'den l0'a kadar (l ve l0 dahil) bir sayryr

rastgele segip 6nlerindeki kafrda yazmalarr
isteniyor. Ka$rtlar toplanlyor ve kontrol ediliyor.
Krz Ogrencinin yazdr$r sayrntn di[er iki saytnln
arasrnda bir sayr olma olastlt$r nedir? (yani erkek
6[rencilerin sayrlarryla kryaslandlfirnda birinden
biiyiik diperinden ki.igiik oiacak)

PENALTI OLASILIKLARI

(A),(B), ve (C) adrndaki iig futbolcu, kendi

aralannda penaltr atma yantmast duzenlerler.
Attrklarr penalttyr gole gevirme yiizdeleri (A) igin

%40, (B) igin%60 ve (C) igin %70'tir. Penaltryr
gole ilk geviren yan$mayr kazanacakttr. ltt<

olarak (A) atrq yapacak, gol olmazsa (B), yine gol

olmazsa (C) $anslnl deneyecektir. Gol elde

edilene kadar tekrar baga doni.ilerek srrayla iig
arkadag penaltr atmaya devam edecektir.
Her iig futbolcunun da yarl;mayl kazanma

olasrhklannt bulunuz.

UC nISA.MAKLI tiq sAYI

I'den 9'a kadar olan biitiin sayrlan birer kez

kuilanarak dyle iig adet tig basamakh sayl

olugturun ki,
a) Bu Ug saylnln garptmr en kiigiik olsun.
b) Bu 09 sayrntn Qarplmt en bi,iyiik olsun.

SAYILI ZARLAR



Elimizde (O)'dan (5)'e kadar numaralanmrg iki
za( var. Bu zarlar atlldr$rnda gelen saytlarln
toplamrnrn asal olma olasrhSr nedir?
Asal Sayilar; l'e ve kendisinden bagka higbir
sayrya tam olatak bdliinemeyen saytlardtr:. 2,3,
5,7,11, 13, .... Gibi.

EN IYI SANTRANqqI

Ug satranggrya aralannda en iyi oyuncunun kim
oldupu sorulur.
Veri len yanrtlar gdyled ir:
A: "En iyi ben defilim"
B: "En iyi(C)'dir"
C: "(B) yalan soyliiyor"
iglerinden yalnv biri dogru sdyledi$ine gdre, en

iyi satranggr kimdir?

ULUSLAR ARASI YEMBK

Bay ve Bayan Tiirk, 6 italyan, 5 Qinli ve 4
ingiliz'i konuk etmektedir.
Daire bigiminde masada Bay Tiirk'iin yeri sabit

olup dilerleri diledikleri yerlere oturacaklardtr.
Yer segerken uyacaklan tek kural, aynl tilkeden

olan kiqilerin birbirlerine komqu olarak
oturmalandtr. Kag farkh geki lde oturab i I irler?

BILGISAYARCILAR, SATRANQCILAR

.(16) kiEilik bir srnrfta dfrencilerin bir krsmr

segmeli ders olarak bilgisayarl, dilerleri ise

satrancr segmigtir. dgrencilerden biri defterine gu

notlarr yazmlgtlr:
r Satranggtlarln saylst bilgisayarcllarrn

sayrslndan fazla
r Bilgisayarct erkeklerin saytst, satranggl

erkeklerin sayrsrndan fazla
r Satranggr erkeklerin saylsl satranggt

krzlardan fazla
r En az bir bilgisayaru krz bulunuyor
o Ben hig dikkate altnmasam bile,

yukandaki bilgiler do$rulu$unu koruyor.

Bu dsrencinin cinsiyetini ve hangi dersi seqtipini

bulunuz.

SKAMBIL KARTLARI

Arkadagrnrz (5) adet ktrmrzt ve (5) adet siyah

iskambil karttnt kartgtrnp masaya koyuyor' Siz
bu kartlardan rastgele ikisini segeceksiniz. Bu iki
kartrn. ikisi birden ktrmtzt ikisi birden



siyahsa, iddiayr siz LazanacaG;,e Aksi
durumda arkadagrnrz kazanacak. Sizin ve
arkadagrnrzrn kazanma gansr ne olur,

Herkesin birbirinin elini srktlgr bir toplantrda
toplam (66) kez el srkrlmrqtrr. Acaba toplantrda
kag kiqi vardrr?

Bayan (X), erkek kardeqi, kocasr, o$lu ve klzl bir
:iluy"t olayrna kangrrtar. Bu beg kigiden biri,
iglerinden birini dldiirmi.iqtiir. Tamamen bu beg
kiqiye ait olan qu bilgiter bilinmektedir:

r Bir bay ve bir bayan cirpyet srrasrnda
mutfakta yemek yemigtir.

. Oldiiren ve dldiirijlen, cinayet srrasrnda
deniz kenannda yalnrzdrrlar.

r Qocuklardan biri cinayet slrasrnda tek
baqrna yatak odasrndad lr.

r Bayan (X) ve kocasr cinayet srraslnda
birlikte degildirler.

. Olduriilenin ikiz kardegi sugsuzdur.

. Oldiiren, dldiirtilenden daha gengtir.
Bu beg kigi iginde kim kimi dldiirmfi$ttiri

Adam egi ile kiliseye vaaz dintemeye gitmigti, bir
ara <iyle uykusu geldi ki eginin omzuna baqrnl

loyrp derin bir uykuya daldr. Rfiyasrnda kendini
Fransrz Ihtilali'nde gdrdii, ihtilalciler tarafindan
giyotinle idama mahk0m edilmigti.
Adam ri.iyasrnda tam giyotinin boynuna indigini
gorlirken bir rastlantr sonucu, e;i elinOeki
yelpazeyi adamln boynuna diigtirdti (hava gok
srcaktl ve adamrn egi si.irekli yelpazeleniyordu).

ld1m. boynuna gergekten giyoiin indi sanrp
korkudan <ilUverdi. Bu ciykude mantlga ayklrr bir
durum var,acabanedir?

Bu durumda bazl mektuplar dolru adrese, bazr

Bay (X), l0 arkadagrna mektup yaztyor ve
iizerinde ilgili adreslerin bulundugu (10) idetzarf
hazrrlryor. Ancak mektuplan zarfa koyarken
hangi mektubun kime gidecesine dikkat etmiyor.



Tam tamrna 9 tane mektubun doSru adrese gitme
olasrhEr nedir?

IKI KARDE$

Bir kriyle ilgili'niifus kayrtlarr incelenmektedir.
(A) isimli koyliini.in kayrrlarrna bakrldrsrnda bu
kiginin 6lm0q bir kardeqi oldugu g6riilmektedir.
Olmiig kardeginin kayrtlanna bakrldr!rnda ise
kardegi' olmadrgr grirtilmektedir. Her iki kayrtta
da yazlanlar do$ru oldu[una g6re bu durumu
nasrl aplklarslnrz?

HUKUK PROFESORU

Bir hukuk profes6ri.i yakrndan tanrdrgr (X) ve (y)
ile ilgili qunlan yazmrlttr:

l. Ne (X), ne de (Y) birbirlerini oldiirmeyi
dligtinmezler ve gdze alamazlar.

2. Eger biri dilerini agrr yaralayacak olsa,
higbir mahkeme. ona hapis cezasr
veremeyecektir.

Biiytik ilgi uyandrran ve tiimiiyle dogru olan bu
durumu agrklayrnrz.

MANKEN ADAYLARI

Ddrt manken adayrnda, uzun boylu, esmer ve
zayf olma gartlan aranmaktadlr.

l. Ay$e, Belma, Cansu ve Deniz'den
yalntzca biri, bu iig $arta birden
uymaktadrr.

2. Ddrt adaydan iigii uzun boylu, ikisi
esmer ve biri zaytfttr.

3. Her ddrt aday da en az bir $afil yerine
getirebilmektedir.

4, Belma ve Cansu aynl boydadrr.
5. Ayqe ve Belma aynr dzeliklere sahiptir.

Adaylarrn 6zelliklerini ve kimin manken
olacafrnl bulunuz.


