
Tölfræði og líkindi 

Líkindi eru yndi 

 

Gögn: Teningar, krónupeningar, körfubolti, tölva með nettengingu, 

ritföng og auð blöð. 

 

 
 

 

 

Heimild: Námsgagnastofnum 2014 – 08934  http://vefir.nams.is/staerdfraediverkefni/pdf/tolur_8-
10_bekkur.pdf 
       

Markmið:  

 að vinna með líkindi á fjölbreyttan hátt. 

 að framkvæma tilraunir þar sem líkur og tilviljun koma við 

sögu og túlka niðurstöður.  

 að nota hugtök eins og skilyrtar líkur og óháðir atburðir. 

 að nota einfaldar talningar til að reikna og túlka líkur á 

atburðum. 

 

Verklýsing  

Innlögn þar sem líkindareikningur er kynntur og/eða rifjaður upp. 

Nemendum er síðan skipt upp í nokkra hópa og unnin verkefni sem 

eru á næstu blaðsíðu. 

 

Námsmat  

Samvinna nemenda og skil á verkefnum. 

 



Líkindi eru yndi – verkefni  

Vinnið í hópum 3-4 saman.  

 

 

 

 

1. Fáið teninga hjá kennaranum og skráið hjá ykkur:  

a) Fræðilegar líkur á að fá töluna 5 með einum teningi.  

b) Fræðilegu líkurnar á að fá 5 og 1 þegar teningi er kastað.  

c) Búið til töflu. Kastið teningnum 5 sinnum og skráið í töfluna hve oft 2  

    koma upp.  

 

 

 

2. Takið 1 krónu og kastið henni upp. 

a) Hverjar eru líkurnar á að fá upp skjaldarmerkið?  

b) Hverjar eru líkurnar á að fá skjaldarmerkið tvisvar í röð?  

c) Skólastjórinn hefur gaman að því að kasta upp krónum. Ef  

    hann kastar krónunni fjórum sinnum í röð telur hann að  

    líkurnar séu 1/16 á að fá skjaldarmerkið upp í öll skiptin. Er  

    það rétt hjá honum? Rökstyðjið svarið.  

 

3. Farið inn á vefinn hagstofa.is. 

a) Finnið í talnaefni/mannfjöldi/fæddir og dánir hversu margir  

    drengir og stúlkur fæddust á árunum 2001-2005.  

b) Hver er spá um mannfjölda á Íslandi á árbilinu 2010-2060? 

4. Farið út í körfubolta.  

     Segjum að líkur á hitta í körfuna af vítapunkti séu 0,6. 

a) Hverjar eru líkurnar á því að þú hittir tvisvar í röð?  

b) Segjum að þú hafir hitt 24 sinnum í körfuna af vítapunkti.  

     Hve oft þarftu að skjóta á körfuna miðað við að líkurnar á að  

     hitt séu 0,6? 

 

  

     


