
 

OLASILIK 

 

  

 

“Daha fazla” , “eşit”,   “daha az” OLASILIKLI 

OLAYLAR 

Seçim yapılan nesne veya kişilerde sayısı fazla olanın 

seçilme olasılığı fazladır. 

Seçim yapılan nesne veya kişilerde sayısı az olanın 

seçilme olasılığı azdır. 

Seçim yapılan nesne veya kişilerde sayılar eşit ise 

seçilme olasılıkları eşittir. 

 

Örnek: 

 

Bir sınıfta 15 erkek öğrenci ve 10 kız öğrenci vardır. 

Erkek veya kız öğrencilerin seçilme olasılıklarını 

inceleyelim. 

Erkek öğrenci sayısı fazla olduğu için erkek öğrenci 

seçilme olasılığı daha fazladır.  

 

Alıştırmalar: 

1)  

 

 

Bir kutuda 1’den 10’a kadar yazılı toplar 

bulunmaktadır. Buna göre öncelikle aşağıdaki 

istenilen topların sayılarını yazınız ve devamında 

gelen ifadeleri         “daha azdır, daha fazladır, eşit 

olasılıklıdır…” ile tamamlayınız. 

Tek sayılı toplar:  

Çift sayılı toplar: 

3’ten büyük sayılı toplar:  

8’den küçük sayılı toplar: 

5’ten büyük sayılı toplar: 

 

 

 

 

a)    Tek sayılı top gelme olasılığı ile çift sayılı top 

gelme olasılığı …………………. 

b)    3’ten büyük top gelme olasılığı çift sayılı top 

gelme olasılığından ……………. 

c)    5’ten büyük top gelme olasılığı ile tek sayılı top 

gelme olasılığı …………… 

d)    Çift sayılı top gelme olasılığı 8’den küçük sayı 

gelme olasılığından…………… 

 

2)  

 

 

 

 

 

 

Bir torbaya eşit boyutta 9’dan 23’e kadar 

numaralandırılmış kartlar koyuluyor. Buna göre 

aşağıdaki kart sayılarını bulunuz. 

 

12’den küçük sayılı kartlar: 

Tek sayılı kartlar: 

Çift sayılı kartlar: 

3’e bölünebilen sayılı kartlar: 

5’e bölünebilen sayılı kartlar: 

 4’ün katı olan sayılı kartlar: 

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki boşluklara “eşit 

olasılıklı, daha fazla olasılıklı, daha az olasılıklı” 

ifadelerinden uygun olanı ile tamamlayınız 

a) Tek sayılı  kart gelme olasılığı çift sayılı kart 

gelme olasılığından ………… 

 

b) 5’e bölünen bir kartın gelme olasılığı 12’den 

küçük bir kartın gelme olasılığı ile………………. 

 

 

c) 4’e bölünebilen kart gelme olasılığı , 3’ e 

bölünebilen kart gelme olasılığından……………… 

 

d)  En fazla …………… kart gelme olasılığıdır. 

 

 

e) ………………………………………..olasılıkları eşit 

olasılıklıdır. 
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3) Aşağıdaki grafiğe göre soruları 

cevaplandırınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Eylül ayında C kitabının seçilmesi 

olasılığı…………………. 

b) Ekim ayında A ve C kitaplarının seçilme 

olasılıkları ……………………. 

c) Kasım ayında seçilme olasılığı en fazla olan 

kitap ……………………….. 

d) Seçilme olasılığı giderek artan kitap 

…………………. 

 

4) Aşağıda bir ailenin kredi kartı harcama 

bilgileri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki 

boşlukları doldurunuz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Kredi kartıyla alınan ürünün gıda olma 

olasılığı ………………………….. 

b) Ailenin elektronik bir ürün alma 

olasılığı………………………. 

c) Ailenin eğitim ve seyahat harcama olasılıkları 

…………………………… 

d) Ailenin giyim harcaması yapması olasılığı 

eğitim harcaması yapma olasılığından 

………………………… 

 

 

5) Bir ilde farklı iki marka arabanın dört ay 

boyunca satış bilgileri verilmiştir. Buna göre 

aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

a) A marka arabanın satılma olasılığı   B marka 

arabanın satılma 

olasılığından……………………………. 

b) Haziran ayında her iki arabanın satılma 

olasılığı ………………………. 

c) Temmuz ayında B marka arabanın satılma 

olasılığı …………………………… 

d) Mayıs ayı verilerine göre …………………… 

arabanın satılma olasılığı …………………….. 

arabanın satılma olasılığından fazladır. 

e) Her iki arabanın satılma olasılıkları 

……………………… ayında eşittir. 

 

EŞİT ŞANSA SAHİP OLAYLAR “EŞ OLASILIK” 

Eş olasılıklı olabilmesi için her nesne ,kişi ve durum 

sayısının eşit olması gerekir. 

Örnek:   

Bir kutuda biri kırmızı biri yeşil biri mavi 3 top vardır. 

Aynı renkteki 

topların eleman 

sayıları eşittir. Bu 

kutudan rastgele 

çekilen bir topun  

 

 

Kırmızı gelme olasılığı:  
1

3
 

Yeşil gelme olasılığı: 
1

3
  

Mavi gelme olasılığı: 
1

3
   

 

Buradaki olasılıklar eş olasılıklı durumlardır. 
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Alıştırmalar: 

1)  

 

 

 

12 kız 12 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıfta 

rastgele bir öğrenci seçiliyor. Seçilen öğrencini 

kız olma olasılığı ile erkek olma olasılığını 

karşılaştırınız. 

 

 

2) Bir kutuda kırmızı ve mavi renkli toplar 

vardır. Rastgele seçilen bir topun kırmızı 

gelmesi ile mavi gelmesi olasılıkları eşittir.  

Buna göre aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış 

olduğunu ifade ediniz. 

(….)   Kutuda toplam çift sayıda top vardır. 

(….)   Kırmızı top gelme olasılığı daha fazladır.  

(….)   Kutuda toplam tek sayıda top vardır. 

 

3)  

 

 

 

Bir hastanede ayın çalışanı ödülü verilecektir. Bu 

hastanede uzman doktor, pratisyen doktor ve 

hemşirelerin sayısı eşittir. Buna göre ödülü bir 

pratisyen doktorun alma olasılığını bulunuz. 

 

 

4) Aşağıdaki tabloda 8.sınıfların mevcutları 

verilmiştir. 

Sınıflar  Mevcut  

8-A 17 

8-B 19 

8-C 24 

8-D 16 

Her bir sınıftan seçilen bir öğrencinin seçilme 

olasılığının eşit olabilmesi için en az kaç yeni öğrenci 

daha gelmelidir? 

 

 

5) Özel bir müzik atölyesi çalışma gruplarını 3 

kişilik, 4 kişilik ve 8 kişilik olarak 

belirlemiştir.  

Atölyede her çalışma grubunun ders saati ve her bir 

gruptan kazanılan ücret eşittir. Gruptaki kişi sayısı 

arttıkça ödenen ücret azalmaktadır. Örneğin 8 kişilik 

çalışma grubunun aylık ücreti 300 TL’dir. 

Gruplardaki kişi sayısı tamamlanmadan yeni bir grup 

açılamıyor. Yeni kayıt yaptıran bir kişi 4 kişilik bir 

gruba yerleştirilebildiğinde 3 kişilik, 4 kişilik ve 8 

kişilik grup sayıları eşit olmakta böylece bu müzik 

atölyesinin bir aylık kazancı 21600 TL oluyor. 

Son kaydı yaptıran öğrenci eğer kayıt yaptırmasaydı 

atölyenin aylık kazancı kaç lira olurdu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Bir ortaokulda 5. Sınıflar, 6. Sınıflar, 7. 

Sınıflar, 8. Sınıflardan her birinden bir öğrenci 

seçilecektir. 

 5. Sınıflardan bir öğrenci seçilme olasılığı,     

7. Sınıflardan bir öğrenci seçilme olasılığından 

fazla 

 6.sınıflar ile 5. Sınıflardan bir öğrenci seçilme 

olasılıkları eşit 

 8. Sınıftan bir öğrenci seçilme olasılığı ise 

diğerlerine göre en fazladır. 

Buna göre 120 öğrencinin bulunduğu bu okuldan 7. 

Sınıfların mevcudunun en fazla olması durumunda 8. 

Sınıf öğrencilerinin sayısı en az kaçtır? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


