
ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN 

ACTIVIDADE 1 – ¿Canto sabes de probabilidade?.  

Xa imaxinades de que se trata esta unidade. Debe sonarvos de cursos 

pasados… Imos recordar un pouco; reflexiona cos teus compañeiros as 

seguintes cuestións: 

a) ¿Qué é un experimento aleatorio? ¿Qué é un experimento determinista? 

Intenta poñer exemplos. 

b) Di cales dos seguientes sucesos son aleatorios e cales deterministas: 

- Observar o resultado ó lanzar un dado. 

- Observar o tempo que tarda en caer un obxeto dende unha altura fixa. 

- Extraer dúas cartas dunha baralla e anotar a suma do valor de ambas cartas. 

- Anotar a temperatura da agua no momento en que ferve. 

c) Nunha urna temos 10 bolas numeradas do 1 ó 10, sacamos unha ó chou 

e anotamos o número. Dos sucesos que se amosan a continuación di 

cál é o suceso seguro, o suceso imposible, un suceso improbable e un 

suceso probable: 

- Sacar unha puntuación inferior a 11. 

- Sacar unha puntuación igual a 5. 

- Sacar unha puntuación igual a 12. 

- Sacar unha puntuación inferior a 8. 

- Sacar unha puntuación inferior a 3. 

- ¿Saberías dicir que é o espacio mostral?¿E saberías dicir o que é un 

suceso? 

- ¿Lembras como se calculaban probabilidades?¿Coñeces a Lei de 

Laplace? Se a resposta é afirmativa, trata de calcular as probabilidades 

dos sucesos do apartado anterior. 

 



ACTIVIDADE 2 – Historia da probabilidade. 

Seguro que agora sabes moito mellor de que vai a unidade. Pero para 

empezar… ¿Quén inventou a probabilidade e por qué? 

 

Imaxina que estás no público do concurso ¿Quén quere ser millonario? 

Carlos Sobera realiza a seguinte pregunta ó concursante: 

 

O concursante aínda non empregou comodíns e 
decide gastar o do público. Hora de pensar. ¿Quén 
credes que desenvolveu o cálculo de 
probabilidades? 
 
Poremos en común as respostas a ver se esta clase 
sería un bo público. 
 

 
Le o seguinte texto para averiguar se acertaches: 

“Na sociedade francesa de 1650 o xogo era un entretimento corrente sen demasiadas 
restriccións legais. A aparición de xogos cada vez máis complexos motivaron a necesidade dun 
método para calcular a probabilidade de ganar en cada xogo. Aquí se atopan as raíces da 
teoría da probabilidade. 

A probabilidade obtense dividindo o número de casos favorables entre o número de casos 
posibles, polo tanto a probabilidade de obter ouros ó extraer ó chou unha carta dunha baralla é 
de 10/40 = ¼. Ó repetir moitas veces o experimento, o normal é que a frecuencia relativa da 
aparición dos ouros fóra próxima a ¼. 

¿Quén impulsou o desenvolvemento do cálculo de probabilidades? 

a) Médicos 

c) Xogadores e 
ludópatas 

b) Adivinos 

d) Políticos e 
estadistas 



Un xogador apasionado, o cabaleiro De Méré, atopou un desacordo entre as frecuencias 
relaticas das veces que gañaba e o valor da probabilidade que el mesmo calculou. 
Preocupado, consultou esta discrepancia en París có famoso matemático e filósofo Pascal, 
quen se interesou polos problemas que lle propoñía o cabaleiro, e comezou a comunicarse con 
Fermat e outros colegas matemáticos por carta para a súa resolución. Esta correspondencia 
pode considerarse a orixe da teoría de probabilidades. 

Pronto Pascal y Fermat probaron que o desacordo de De Méré debíase a que o cálculo que 
fixo tiña un erro por considerar equiprobables casos que non o eran (lembra que no reconto de 
casos posibles e casos favorables, todolos casos deben ter a mesma probabilidade). 

O desenvolvemento do cálculo de probabilidades ten outra referencia en 1713, data na que se 
publica "Ars conjectandi" (Arte da Conxectura) de J. Bernoulli, onde estudia a distribución 
binomial. O seguinte gran paso foi a publicación de “The Doctrine of Chances” (A doctrina das 
probabilidades) do hugonote francés De Moivre, que por motivos relixiosos fuxiu de Francia a 
Inglaterra, onde viviu da resolución de problemas de xogos de azar. Nesta obra aparecen as 
primeiras distribucións sobre a importante distribución normal de probabilidade. 

Matemáticos de primeira liña continuaron o estudo da teoría da probabilidade nos séculos XIX 
e XX, como Laplace, Gauss, Pearson, Galton, Poincaré, Markov, Tchebychev, Kolmogorov... 
Hoxe en día a probabilidade aplícase en moitísimos campos da matemática e da ciencia en 
xeral: Simulación, meteoroloxía, física cuántica...” 

Dicir que os ludópatas inventaron a probabilidade é un tanto esaxerado, pero o 
interese polos xogos de azar no século XVII foi o empuxón necesario para o 
desenvolvemento rigoroso do Cálculo de Probabilidades.  
 
Debido a esta relación tan grande entre xogos de azar e matemáticas 
probabilisticas, moitos dos exercicios e exemplos que atoparedes nas unidades 
terán relación con lanzamentos de dados, extraccións de barallas e extraccións 
de bolas de urnas. 
 
 
ACTIVIDADE 2. O “RASCA” 
 
Falando de loterías... probablemente coñecedes o Rasca da ONCE. O xogo é 
sinxelo: no posto máis próximo da ONCE solicitas o cupón do xogo a cambio 
de 0,50€. Sacas unha moeda da carteira e rascas con ela (ou calquera outro 
obxecto) a superficie do boleto que presenta o debuxo das moedas de euro. Se 
o teu boleto ten premio ou non, o verás de inmediato. 
Os premios que se poden obter con este xogo son, por cada serie (unha serie 
consta de 10.000.000 de boletos): 
 
· 3.000 € (existen 20 boletos por serie)  
· 100 € (existen 300 boletos por serie)  
· 10 € (existen 10.000 boletos por serie)  
· 5 € (existen 50.000 boletos por serie)  
· 2 € (existen 200.000 boletos por serie)  
· 1 € (existen 800.000 boletos por serie)  
· 0,50 € (existen 1.800.000 boletos por serie). 
 
Discute cos teus compañeiros o fácil ou o difícil que pode ser gañar a este 
xogo.  



 
Os xogos deste tipo son moi peligrosos. O baixo precio de cada boleto e o 
estímulo que supón saber ó momento se es gañador ou non levan a moita 
xente á compra compulsiva de tickets. Evidentemente que fai sorteos e apostas 
non quere perder diñeiro, así que o que adoita suceder é que quen cae en 
adiccións deste tipo destroza a súa vida familiar, social e laboral. O mesmo 
ocorre coas máquinas tragaperras e agora están moi de moda as apostas 
deportivas por internet. Lembrade sempre: ninguén regala diñeiro. 
 
 
ACTIVIDADE 4. A RULETA 
 
Ninguén regala diñeiro pero algúns 
matemáticos dedicáronse a estudiar 
con gran profundidade as 
probabilidades dos xogos dos casinos e 
exsisten xogadores profesionais. Só 
uns pocos no mundo son capaces de 
gañarlle diñeiro ós casinos de xeito 
habitual; teñen que combinar 
intelixencia, autocontrol, rapidez de 
análise e moitas horas de estudo e 
práctica. Cando os casinos os detectan 
normalmente exercen o seu dereito de 
admisión e non os aceptan.  
 
Aparentemente hai unha maneira moi simple de gañar diñeiro na ruleta. A 
ruleta tradicional permite apostar a que saia vermello ou negro con igual 
probabilidade. Sería como apostar a que saia cara ou cruz nunha moeda 
regular. Se gañas te levas o doble do que apostaches. Se perdes... adeus ó 
diñeiro. Analizade a seguinte estratexia: 
 
Comezamos apostando, por exemplo, 1 euro ó negro (non temos moito para 
empezar). Se gañamos obtemos un euro de beneficio. Se perdemos 
apostamos dous euros ó negro. Se gañamos obtemos outra vez un euro de 
beneficio (4-3 = 1); se perdemos apostamos o doble, 4 euros o negro. Se 
gañamos obtemos de novo un euro de beneficio; se perdemos apostamos o 
doble, 8 euros... 
 
Seguiríamos así. Como é lóxico, algunha vez ten que sair o negro (se 
lanzamos moedas seguido algunha vez terá que sair cara). Entón sempre 
gañamos un euro segundo este método. Unha e outra vez... 
 
NON VOS VAIADES CORRENDO A PROBALO; TEN UN GRAN FALLO!!!!!  
 
- Discute cós teus compañeiros porqué este método levará á ruina case con 
toda seguridade a quen o practique. 
 
Visto o visto, mellor non probedes sorte cos xogos de azar; traen poucas 
alegrías e moitas desgrazas. 


