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1. Arvutage 

a) 5 ∙ 𝐶8
3    b) 𝑃6   c) 𝑉4

3 + 𝑉6
2           ►Video 

 

2. Mitmel viisil saab koostada 80 arstist ja viiest autojuhtist kiirabibrigaadi, milles on kaks arsti ja üks 

autojuht?                    ►Video 

 

3. Leidke tõenäosus, et juhuslikult valitud kahekohalise arvu üheliste number on 3.          ►Video 

 

4. Juuli ja Maali valmistusid ajalooeksamiks ning neil oli vaja ära õppida 30 teemat. Kahjuks jäid 

tüdrukud ajahätta. Juuli jõudis ära õppida 27 ja Maali 24 teemat. 

a) Kui tõenäoline on, et eksamil küsitakse Juulilt õppimata teemat? 

b) Kui tõenäoline on, et Maalilt küsitakse õpitud teemat? 

c) Kui tõenäoline on, et Juulilt küsitakse õppimata teemat ja Maalilt õpitud teemat?          ►Video 

 

5. Karbis on 7 valget ja 3 musta küünalt. Võetakse 2 küünalt. Leidke tõenäosus, et 

a) mõlemad on valged; 

b) mõlemad on mustad; 

c) küünlad on erinevat värvi;                 ►Video 

d) üks küünal on punane; 

e) küünlad on ühte värvi. 

 

6. Õpetaja tegi I poolaasta jooksul kindlaks, et Juhani tundi hilinemise tõenäosus on 0,7. Kui suur on 

tõenäosus, et Juhan hilineb 20 tunni jooksul 6 korda?              ►Video 

  

7. Orhidee seemne idanemise tõenäosus on 0,6. Aednikul on 6 seemet. Kui tõenäone on, et neist idaneb  

a) täpselt kolm; 

b) vähemalt kolm?                  ►Video 

 

8. Samu tooteid valmistavad tehases kolm masinat. Esimene valmistab vahetuses 350 toodet, 

kusjuures 80% neist on standardsed, teisel masinal on need näitajad 450 ja 90% ning kolmandal 

200 ja 75%. Kui suur on tõenäosus, et vahetuse toodangust valitud toode on standardne?        ►Video 

 

9. Loodusringi õpilased kaalusid liblikaid ja said järgmised tulemused grammides: 

17, 18, 15, 18, 17, 14, 18, 19, 16, 20, 19, 16, 20, 16, 21, 20, 22, 18. 

Koostage tunnuse variatsioonirida ja sagedustabel. Illustreerige sagedustabelit tulpdiagrammiga. 

Leidke tunnuse väärtuste statistilise rea mood, mediaan, aritmeetiline keskmine ja keskmine hälve 

ning leidke, mitu protsenti tunnuse väärtustest jääb lõiku [�̅� − 𝑑; �̅� + 𝑑].            ►Video 

  

10. Leidke tõenäosus, et ringist raadiusega 6 𝑐𝑚 juhuslikult valitud punkt asub selle ringi sisse 

kujundatud ruudus. Esitage täpne vastus.                 ►Video 

  

11. Puu, mille kõrgus on 14 𝑚, kasvab pehmel pinnasel 7 𝑚 kaugusel pikast kraavist. Kui suur on 

tõenäosus, et tormiga langeb puu osaliselt üle kraavi või latv jääb täpselt kraavi kaldale?          ►Video 

 

https://www.youtube.com/embed/IZ3SGq1Yktk?start=4&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/IZ3SGq1Yktk?start=465&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/IZ3SGq1Yktk?start=702&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/IZ3SGq1Yktk?start=890&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/IZ3SGq1Yktk?start=1284&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/IZ3SGq1Yktk?start=2037&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/IZ3SGq1Yktk?start=2426&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/IZ3SGq1Yktk?start=3180&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/IZ3SGq1Yktk?start=3597&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/IZ3SGq1Yktk?start=5369&autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/IZ3SGq1Yktk?start=5629&autoplay=1
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VASTUSED: 

1. a) 280 ; b) 720 ; c) 54 

2. 15 800 

3. 
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6. 0,0002 

7. a) 0,276 ; b) 0,821 

8. 0,835 

9. 𝑀𝑜 = 18 𝑔 ; 𝑀𝑒 = 18 𝑔; �̅� = 18 𝑔; 𝑑 = 1
2

3
 𝑔; ≈ 44,4% 
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