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Abstrakt: V článku sa orientujeme na zefektívnenie vzdelávacieho procesu študentov 
strednej školy v oblasti pravdepodobnosti a štatistiky prostredníctvom počítača. Zameriavame 
sa na využitie programu Mathematica vo vyučovaní matematiky, ktorý umožňuje pre 
študentov na prvý pohľad nepredstaviteľné náhodné procesy simulovať, a tým pochopiť 
pojem náhodný jav. Rovnako tak poukážeme na nenáročnosť a širokú využiteľnosť tohto 
programu vo vyučovaní matematiky. 
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Program Mathematica in teaching of probability and statistics 
 

Abstract: In the article, we deal with on increasing the efficiency of teaching process of 
students at secondary schools in the topical unit Combinatorics, probability and statistics with 
the use of computer. We focus on the use of program Mathematica in mathematics teaching 
which enables students to simulate inconceivable random processes and, thus, understand the 
notion of a random event. Similarly, we want to aim at the undemandingness and wide 
usability of this program in mathematics teaching. 
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1 Úvod 
 Výsledky mnohých medzinárodných meraní ukazujú, že žiaci majú najhoršie 
vedomosti práve v  oblasti kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika. Viaceré štúdie tiež 
konštatujú (na Slovensku napríklad Knejpová [1]), že medzi učiteľmi je najmenej obľúbené 
vyučovanie práve tohto tematického celku.  

Jedným z dôvodov by mohlo byť to, že vo vyučovaní pravdepodobnosti a štatistiky na 
stredných školách je veľa abstrakcie, až priveľký dôraz sa kladie na formalizmus. Od žiakov 
sa pri riešení úloh z pravdepodobnosti často vyžaduje riešenie pomocou vzorca. Mnohokrát 
však žiaci nerozumejú tomu, čo sa za použitými vzorcami skrýva, nevedia vysvetliť, čo 
znamená veta „Pravdepodobnosť javu je 1/2“. Rovnako sa pri vyučovaní a riešení úloh stráca 
pojem náhoda a tiež predstava o tom, akú úlohu náhoda v pravdepodobnosti nastania javu 
zohráva. 

Keď chceme žiakov „presvedčiť“ o tom, že rub a líce pri hode mincou padajú 
s rovnakou pravdepodobnosťou, tak ich môžeme nechať veľakrát hod mincou opakovať. Tu 
však narážame na časovú náročnosť uskutočnenia pokusu a často i na nezáujem žiakov. 
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V tejto situácii je potrebné rýchlo a presvedčivo ukázať, že to tak je. Neoceniteľnou 
pomôckou sa stáva počítač a vhodný program, ktorý by nám umožnil nielen rýchlo generovať 
výsledky náhodného javu, ale tieto aj vhodne znázorniť. V súčasnosti sú k dispozícii mnohé 
aplety rôznych úloh, ktoré sa v rámci vyučovania pravdepodobnosti riešia. Ich nevýhodou (ak 
nie sme sami tvorcami týchto apletov) je, že sa žiaci môžu zaujímať aj o také skutočnosti, na 
ktoré nám už vytvorený aplet odpoveď neposkytne. V tomto článku chceme naznačiť, ako je 
možné pomocou vhodného programu (v našom prípade je to program Mathematica) rýchlo 
a jednoducho nielen riešiť úlohy, ale hlavne ukázať žiakom náhodu „v akcii“ a podnietiť ich 
k ďalšiemu skúmaniu zákonitostí náhody. 
 
2  Program Mathematica 
 Na úvod by sme chceli poznamenať, že napriek tomu, že sme sa rozhodli použiť 
program Mathematica, tak netvrdíme, že práve tento program je jediný vhodný pri vyučovaní 
stochastiky. 

Vzhľadom k tomu, že sa zaoberáme vyučovaním stochastiky, je veľkou prednosťou 
programu možnosť generovať náhodné čísla z rôznych pravdepodobnostných rozdelení 
(normálne, rovnomerné, binomické a iné), prípadne generovať náhodný výber prvkov z danej 
množiny, náhodné permutácie a iné. 

Ďalšou výhodou je široká paleta preddefinovaných funkcií, čo znižuje programátorské 
požiadavky na používateľa. K efektívnemu používaniu tohto programu tak postačujú aj 
základné znalosti programovania. Tento fakt je veľmi dôležitý z toho dôvodu, že používateľ 
(v tomto prípade učiteľ) si je nielen schopný si úlohu vopred pripraviť, ale aj pohotovo 
reagovať na prípadné žiacke otázky typu: „Ako by sa zmenil výsledok, keby...?“. 
V neposlednom rade je nespornou výhodou možnosť vygenerované hodnoty znázorniť 
graficky, čo značne uľahčuje interpretáciu výsledkov. 
 
3 Príklady 

Ako by bolo možné nielen riešiť rôzne problémy zo stochastiky, ale i vysvetľovať 
dôležité pojmy a poznatky z tejto oblasti, ktoré by mali ovládať žiaci na strednej škole, 
prípadne sa dopracovať i k náročnejším pojmom sa pokúsime ukázať na dvoch klasických 
príkladoch. Našim cieľom nie je na tomto mieste riešiť tieto príklady, ale ukázať ako by mohli 
byť riešené s využitím programu Mathematica. 

 
Príklad 1. Predpokladajme, že pravdepodobnosť narodenia chlapca a dievčaťa je 

rovnaká (p = q = ½). 
• Aká je pravdepodobnosť, že v štvordetnej rodine bude práve jeden 

chlapec? 
• Nájdite rozdelenie pravdepodobnosti počtu chlapcov v štvordetnej rodine. 

 
Veľmi často sa pri zadaní takejto úlohy stáva, že žiaci, ak poznajú nejakú štvordetnú 

rodinu, tak povedia, že sú v nej napríklad práve traja chlapci, či práve jeden chlapec. V tejto 
chvíli sa snaží učiteľ žiakov skôr utíšiť a smerovať ich k riešeniu úlohy, čo je v istom zmysle 
chyba. Vhodné by bolo, ukázať žiakom, že ich osobná skúsenosť je ekvivalentná výsledku 
náhodného javu, ktorého výsledky je možné generovať na počítači, tak ako je to v dvoch 
nasledujúcich výstupoch nasledujúcich . 
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V prvom prípade sme výsledok náhodného javu – počet chlapcov v štvordetnej rodine nechali 
vygenerovať raz a v druhom prípade desaťkrát. Vidíme, že najčastejšie sa v štvordetných 
rodinách vyskytujú dvaja chlapci (4 prípady), jeden chlapec (3 prípady), ale v žiadnej nie sú 
iba dievčatá. Toto je práve výsledok, ku ktorému môžeme dôjsť, ak žiaci spoja informácie, 
ktoré sú im dostupné. Môžu nastať pochybnosti zo strany študentov, či sa chlapci a dievčatá 
skutočne rodia s rovnakou pravdepodobnosťou. Treba ich presvedčiť! Napríklad tak, že si 
vygenerujeme tri (alebo aj viac) desaťprvkových skupín štvordetných rodín a pozrieme sa na 
správanie sa počtu chlapcov v nich. 
 

 
Na tomto mieste sa ukazuje, že iba vypisovanie počtu chlapcov je málo prehľadné 
a formulovanie záverov problematické, preto treba pristúpiť ku grafickému znázorneniu 
údajov.  
 
Na obrázku 1 sú histogramy relatívnej početnosti počtu narodených chlapcov v desiatich 
štvordetných rodinách. 
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Obrázok 1 Histogramy 

 
Z týchto troch histogramov vieme povedať, že pri malej vzorke (10 rodín) je síce ťažké 
formulovať jednoznačný záver o tom, aký počet chlapcov v štvordetnej rodine je 
najpravdepodobnejší, ale z grafov sa už dá vytušiť, že sú to asi 2 chlapci. Z malej vzorky 
vyplýva, že relatívne početnosti hodnôt skúmanej náhodnej premennej sú značne rozptýlené.  
 
Na obrázku 2 sú histogramy relatívnej početnosti počtu narodených chlapcov v sto 
štvordetných rodinách. Tu už vidieť, že rozptýlenosť relatívnych početností nie je taká veľká 
ako v predchádzajúcich prípadoch a taktiež, že najčastejšie sa v štvordetných rodinách 
vyskytujú práve dvaja chlapci. 
 

 
Obrázok 2 Histogramy 

 
Na obrázku 3 sú histogramy relatívnej početnosti počtu narodených chlapcov v desať, sto, 
tisíc a desaťtisíc náhodne vygenerovaných štvordetných rodinách. 
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Obrázok 3 Histogramy 

 
Po zhliadnutí takejto série histogramov je už ľahké vysvetliť (pre učiteľa) a pochopiť (pre 
žiaka), čo znamená, že pravdepodobnosť narodenia práve dvoch chlapcov v štvordetnej 
rodine je 0,375.  
 

Príklad 2. Bod sa môže posúvať smerom nahor alebo nadol o  jednotkovú 
vzdialenosť. O tom, ktorým smerom sa posunie, rozhoduje náhoda. Nech pravdepodobnosť 
toho, že sa bod posunie nahor je rovnaká ako pravdepodobnosť, že sa posunie nadol (p = q = 
½) 
 

 
Obrázok 4 Graf vzdialeností bodu od počiatku po n posunutiach 

 
Na osi x je počet posunutí, hodnoty na osi y predstavujú vzdialenosť do ktorej sa bod dostal 
(v smere nahor kladné hodnoty a v smere nadol záporné hodnoty). Na obrázku 4 (ľavá časť) 
možno vidieť tri  náhodne vygenerované cesty, ktoré vznikli po desiatich posunutiach bodu 
a v druhej časti tohto obrázka možno vidieť tri cesty, ktoré vznikli po 100 posunutiach bodu. 
 

• Aká je pravdepodobnosť nájsť bod po 10 posunutiach vo vzdialenosti najviac 5 
od počiatku? 

 
Na výpočet pravdepodobnosti sa využije Bernoulliho schéma. Nevýhodou však je, že treba 
vykonať viacero „nudných“ výpočtov, ktoré po osvojení si tohto pojmu už iba zbytočne 
odpútavajú pozornosť žiakov. Výstup z programu: n – počet posunutí, r – najväčšia 
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vzdialenosť, v ktorej hľadáme bod, p – pravdepodobnosť posunutia bodu smerom nahor, q – 
pravdepodobnosť posunutia bodu smerom nadol. Sumovanie prebieha od hornej celej časti 
výrazu (n-r)/2 (príkaz Ceiling) po dolnú celú časť výrazu (n+r)/2 (príkaz Floor). Učiteľ tak 
môže čas, ktorý by stratil vyčíslovaním, venovať vysvetľovaniu toho, prečo je potrebné 
sčitovať práve od týchto hodnôt. 

 
Po zapísaní všeobecného vzťahu pre výpočet pravdepodobnosti nájdenia bodu vo vzdialenosti 
najviac r od počiatku si môžeme položiť otázku:  
 

• Ako sa mení pravdepodobnosť nájdenia bodu vo vzdialenosti najviac 5 od 
počiatku, ak bude vykonaných viac posunutí? 

 
Je zrejmé, že stačí zaviesť novú premennú (v našom prípade j, ktorou budeme napríklad 
umocňovať číslo 10). 

 
Ľahko tak zisťujeme, že po 10 posunutiach je bod vo vzdialenosti najviac 5 od počiatku 
s pravdepodobnosťou 0,8906, po 100 posunutiach s pravdepodobnosťou 0,3827, po 1000 
posunutiach s pravdepodobnosťou 0,1256, po 10000 posunutiach s pravdepodobnosťou 
0,0398. 
Tento fakt je podstatný v interpretácii. Bod sa posúva smerom nahor s rovnakou 
pravdepodobnosťou ako smerom nadol, čím viac posunutí sa uskutoční, tým väčší bude 
rozdiel medzi počtom posunutí nahor a nadol (pravdepodobnosť nájsť bod napríklad vo 
vzdialenosti najviac 5 od počiatku sa s rastúcim n zmenšuje). 
 
Žiakov môže zaujímať napríklad aj to, v akej najväčšej vzdialenosti od počiatku by sme mali 
bod hľadať, aby sme ho s dostatočne veľkou istotou našli. 
 

• V akej najväčšej vzdialenosti od počiatku máme hľadať bod po 10 posunutiach, 
ak ho chceme nájsť s pravdepodobnosťou aspoň 0,90? 

 
Úlohu je možné riešiť viacerými spôsobmi. My sme sa rozhodli vypísať si pravdepodobnosti 
nájdenia bodu vo vzdialenosti najviac r, pričom sme menili hodnoty premennej r. 
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Z tabuľky vyčítame, že k tomu, aby sme našli bod s pravdepodobnosťou aspoň 0,90 nám stačí 
hľadať bod vo vzdialenosti najviac 8 (príslušná pravdepodobnosť je 0,958). 
Radi by sme poznamenali, že riešenie poslednej úlohy je bez použitia počítača na vyučovacej 
hodine prakticky nemožné uskutočniť. A to aj napriek tomu, že na samotný výpočet 
nepotrebujeme žiadne špeciálne vedomosti. 
 
4 Záver 

Na dvoch klasických príkladoch zo stredoškolskej matematiky sme sa pokúsili 
poukázať na to, ako je možné vysvetliť a prirodzeným spôsobom žiakov doviesť k pojmom, 
ktoré sa používajú v teórii pravdepodobnosti, ale i v štatistike. Zároveň chceme vysloviť 
názor, že kvalitné vyučovanie stochastiky sa bez používania počítača a samozrejme vhodného 
softvéru dá uskutočňovať iba veľmi ťažko. Cieľom vyučovania stochastiky totiž nie je robiť 
zložité výpočty, v ktorých sa stráca podstata problému. A práve počítač (a vhodný softvér) 
nám umožňuje odbremeniť sa od týchto výpočtov a pozornosť študentov upriamovať len na 
„náhodu v akcii“. 
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