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A. L'ATZAR
Imaginem el següent joc:

Tenim dos daus; un dau s'assembla sospitosament a una maquineta de fer
punta i li direm dau M per distingir-lo del dau O, que té un aspecte molt més
ortodox.

dauM

dau O

Podem triar una de les sis apostes següents:
A: "Treure un 2 amb el dau M"
B: "Treure un 3 o 6 amb el dau M"
C: "Treure un 1 amb el dau M"
D: "Treure un 5 amb el dau O"
E: "Treure un nombre parell amb el dau O"
F: "Treure un 4 amb el dau O"
Segons l'aposta que hàgim triat, llançarem el dau corresponent (si hem triat
la A, B o e llançarem el dau M; si hem triat D, E o F llançarem el O). Si surt
el que nosaltres havíem apostat guanyarem un milió d'euros i si no l'hem de
pagar nosaltres.

Resulta clar que ens interessa analitzar el joc i ara anem a fer-ho.

A.I
Comencem reflexionant sobre una idea que potser se'ns ha acudit ja:
"És qüestió de sort, qualsevol de les sis apostes poden sortir, i per tant és
igual l'aposta que triï"
a) És una idea encertada? Què n'opines?
b) De fet, la idea està expressada amb tres frases:
"És qüestió de sort"
"Qualsevol de les sis apostes poden sortir"
"És igual l'aposta que triï"
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Analitza-les per separat i explica si hi estàs d'acord.
e) Si les sis apostes no et semblen igual de bones, ordena-les de la que et sembla millor a
la pitjor. Què vol dir en aquest context la paraula "millor"?

És possible que en les vostres reflexions de l'exercici Al ja hagi sortit la paraula
"probabilitat" o algun sinònim seu. Ara veurem quina és la classificació de les apostes que
ens ofereixen~ quina és la millor, la pitjor... Veurem quina és matemàticament la
probabilitat d'una aposta, i com calcular-la.

A.2
Anem a treballar en grups de dos alumnes, cada grup triarà un dels dos daus, M o O.

a)
Heu de llençar 100 vegades el dau i en la següent taula marcar amb una creu els valors
que vagin sortint a les 100 tirades. Per exemple, si a les 12 primeres tirades sortís
3,4,4,6,3,2,3,5,4,4,6,2 ho ompliríem:
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b) Amb aquests resultats anem a calcular les vegades que ha sortit cada resultat en les 10
primeres tirades, en les 20 primeres tirades, etcètera.

El nombre de vegades que ha sortit un resultat és la freqüència absoluta del resultat.
DAU .•........
FreqOència absoluta en 10
tirades
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c) Per entendre millor la distribució dels resultats va bé fer una taula amb la evolució de
la freqüència relativa de cada resultat.

La freqüència relativa d'un resultat és el quocient entre la freqüència absoluta del
resultat i el nombre de vegades que hem fet l'experiència.
La freqüència relativa es pot donar en fonna de fracció, en forma de nombre decimal i en
forma de percentatge. Per exemple: si de 24 tirades el resultat" 1" ha sortit 5 cops:
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Freqüència relativa en 24 tirades

Freqüència absoluta en 24 tirades
freqüència absoluta
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2..

5

probabilitat 4t comú 4t ESa

Matemàtiques

lES Arquitecte Raspall

24

=

tant per u

=

=

percentatge %

0'21

21

%

Podem dir que la freqüència relativa del resultat" 1" ha estat de 5/24, o també que ha estat
0'21 o també que ha estat del 21 %.
DAU.•...•.
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d) Anem a representar gràficament com evolucionen les freqüències relatives dels
resultats que ens interessen. Fe.u doncs els tres polígons de freqüències de les tres apostes
en les que està implicat el vostre dau. (Atenció! hi ha una aposta que requereixen algun
petit càlcul addicional).
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Hi ha alguna mena de

t) A la vista del que hem fet fins ara, ordena les sis apostes d.e millor a pitjor. Intenta
explicar quin criteri segueixes.

Anem a suposar que tots els daus de tipus M que hem repartit a les classes són idèntics i
que tots els grups que han jugat amb daus M ho han fet igual, i el mateix per els de tipus

o.

Aleshores, l'experiment de llançar el dau M l'hem repetit en les mateixes condicions més
de 1.000 vegades i el mateix per el dau O.
Amb l'ajuda dels resultats recollits de totes les classes podem estudiar millor l'evolució de les
freqüències; ens fixarem anlb detall en com varia la freqüència relativa al principi i al final:

A.3 Observa les taules de freqüències i els gràfics de polígons de freqüències que incfouen
totes les tirades fetes amb el dau M i amb el O.
a) Descriu com són els gràfics dels polígons.
b) Si tiréssim 5.000 vegades, (o 10.000 o 3.433.127 vegades) canviarien
significativament els resultats de les freqüències relatives?
e) Ordena les apostes de 'millor a pitjor. Explica el teu criteri.
d) Si per cada aposta s'hagués de donar un nombre que reflectís les possibilitats de la
aposta, quin nombre donaries? A aquest nombre se li diu la probabilitat de l'aposta.
e) Si apostem per la millor aposta i juguem , guanyarem?

A.4
a) Les últimes 5 vegades que hem llançat una moneda ens ha sortit cara, apostaràs per
treure cara o creu en el següent llançament? Raona la resposta.
b) l si ens ha sortit cara les últimes 20 vegades, què apostaràs a la següent?

A.5 A la maternitat d'un hospital han nascut en un dia només 6 nenes, el proper nadó, serà
nen o nena? Raona la resposta.
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UNA MICA D'IDSTÒRIA.•.
Avui dia, ¿qui no ha sentit o ha llegit en qualsevol mitjà de comunicació, o fins i tot en les
converses quotidianes frases com les següents?

Segons un sondeig d'opinió realitzat per l'Institut consulta sobre una mostra
representativa de la població...
Segons les últimes estadístiques, l'emigració a Europa...
Les possibilitats que té el Barça de guanyar diumenge...
És poc probable que hem toqui la rifa aquest any
La probabilitat que és actualment una persona de viure fins a vuitanta anys és molt...
l d'altres semblants.

En aquest tema estudiarem unes primeres nocions del Càlcul de probabilitats que ens
permetran de precisar el significat d'alguns termes com probabilitat, tenir igual probabilitat,
ésser poc probable, etc., molt usuals al llenguatge quotidià i que, a més, constitueixen part de
la terminologia típica d'una gran branca de les Matemàtiques anomenada Teoria de
probabilitats.

Precisament, en un llibre clàssic (CRAMER: Teoria de probabilidades y aplicaciones.
Editorial Aguilar), podem llegir a la primera pàgina un paràgraf que més o menys diu: Per
arribar a comprendre realment qualsevol branca de la ciència cal estudiar-ne el
desenvolupament històric. Tots aquests problemes per al quals els llibres actuals presenten
solucions immediates foren, en altres temps, dificultats insolubles amb què s'enfrontaren els
homes de ciència. Val, doncs, la pena, l'estudi de la llarga lluita que ha conduït a la ciència
moderna. L'esforç esmerçat en aquest estudi serà generosament recompensat per l'íntim
coneixement, que així s'adquireix, del creixement i de l'estructura de la ciència.
Potser a cap altra branca de les Matemàtiques no escauen tan bé aquestes frases, car
molts aspectes que presenta aquesta teoria només es poden entendre completament si es
coneixen els trets principals del seu desenvolupament històric. A més, aquest
desenvolupament ha estat força diferent al d'altres branques d'aquesta ciència. És per això
que començarem amb una breu introducció històrica.
A la societat francesa del 1650 el joc era un entreteniment molt corrent i, pel que sembla,
no gaire subjecte a restriccions legals. Els jocs eren nombrosos i cada cop més complicats, i
s'hi jugaven grans quantitats de diners.

Un jugador apassionat, Antonie Gombaud - cavaller De Méré-, consultà, a Paris, l'any
1654, al gran matemàtic i filòsofBlaise PASCAL una aparent contradicció en un popular joc
de daus.
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El joc consistia a tirar 24 vegades un parell de daus, i el problema plantejat consistia a
decidir si era igualment avantatjós apostar a favor o en contra de l'aparició almenys d'un
"doble sis" en les 24 tirades. Una regla del joc, aparentment ben establerta, va portar De Méré
a creure que apostar per un doble sis era avantaijós, però els seus càlculs indicaven el
contrari.
.
Aquest i altres problemes plantejats per De Méré van donar lloc a una correspondència
entre Pascal i alguns dels seus amics matemàtics, sobretot amb Pierre FERMAT de Tolosa.
Aquesta correspondència es pot dir que constitueix l'origen de la teoria moderna de la
probabilitat.
El científic holandès Christian HUYGENS, mestre de LEIBNITZ, assabentat de
l'esmentada correspondència, va publicar el 1657 el primer llibre de probabilitats titulat De
Ratiociniis in ludo aleae (Sobre els càlculs en els jocs d'atzar), que era un recull de
problenles relacionats amb els jocs.
En aquesta prinlera etapa no es pot parlar encara d'una teoria de la probabilitat, però era
ja admesa més o menys tàcitament la famosa definició clàssica de probabilitat, definició que
estudiarem.
El Càlcul de Probabilitats arribà aviat a ésser molt popular i es desenvolupà ràpidament
durant el segle XVIII. Els científics que més hi van contribuir foren BERNüUILLE
(1654-1705) i DE MOIVRE (1667-1754). El primer va escriure un llibre titulat Ars
conjOectandi (L'art de la c0J;ljectura), publicat el 1713, alguns anys després de la seva mort.
En aquesta obra hi ha, entre d'altres, una proposició - coneguda actualment com el teorema
de Bernouilli- que es pot considerar històricament com el primer resultat d'importància
general d'aquesta teoria. De Moivre va ser un hugonot francès que es refugià a Anglaterra a
causa de la seva religió. A la seva obra The doctrine o[ chances (La doctrina de les
probabilitats, subtitulada Mètode per a calcular les probabilitats dels esdeveniments) hi ha
el primer enunciat d'un teorema general, conegut com la regla de multiplicació de la teoria
de probabilitats.
No fou fins el 1812 que Pierre de LAPLACE (1749-1827) introduí gran quantitat d'idees
noves i tècniques matemàtiques en el seu llibre Théorie analytique des probabilités (Teoria
analítica de les probabilitats) i va mostrar que aquesta teoria podia ésser aplicada a gran
quantitat de problemes científics i pràctics.
L'obra de Laplace va tenir gran influència en el desenvolupament d'aquesta teoria.
Actualment la teoria de probabilitats és una branca molt important de les matemàtiques pures
i té amb un camp d'aplicació que abraça pràcticament totes les branques de la ciència. Podem
recordar: Genètica (estudi de la generació dels éssers vivents); Demografia (estudi de
poblacions o conjunts d'éssers hunlans); Psicologia (estudi de les facultats mentals);
Economia (estudi dels moviments dels béns de consum o de les primeres matèries); Física,
Astronomia, etc.
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B. EL LLENGUATGE DE LA PROBABILITAT
A la gran majoria de jocs d'atzar amb daus, cartes, ruletes i altres aparells semblants,
cadascuna de les jugades ha de donar un resultat entre un nombre de resultats possibles. Per
exemple, en tirar un dau (sigui un dau "maquineta" o un dau "normal") hi ha 6 resultats
possibles, en el joc de la ruleta 37, etc. En tots aquests jocs no és possible de saber a priori
_ quin d'aquests resultats s'obtindrà en una jugada detenninada. Doncs bé, aquesta
impossibilitat de predicció constitueix el caràcter aleatori del joc, és a dir, l'atzar del joc.
També en molts camps de la ciència trobem casos en els quals certs experiments o
observacions presenten característiques semblants a les dels jocs dtatzar. Es a dir, es poden
repetir moltes vegades en les mateixes condicions, donant cada observació aïllada un resultat
detem1inat que no pot fixar-se a priori.
Aquest tipus d'experiències les anomenarem aleatòries. Un experiment aleatori és doncs
una experiència que compleix les dues condicions:
1) Es pot repetir moltes vegades en condicions iguals (o prou semblants) i donar cada
observació aïllada un resultat determinat.

2) El resultat d'una experiència determinada no es pot preveure a priori.

B.l
Dos tennistes han jugat entre si 12 vegades en els últims anys, en Pepet Sarpes ha guanyat
11 dels 12 partits i en Cisco Nodoyuna només 1. Avui han de jugar el tretzè partit. Sabem
que en Cisco ha après últimament que la raqueta s'agafa pel mànec i s'ha posat ulleres per
corregir les vuit diòptries de miopia que tenia. En Pepet s'ha deprimit al descobrir que la
seva xicota li fa el salt amb el recollidor de pilotes i a més a més ha de jugar a tennis anlb la
mà esquerra perquè el seu quisso (un rotweiler que era com de la família) se li va cruspir dos
dits de la dreta.
a) Quin resultat et sembla més probable del partit?
b) És correcte deduir el resultat més probable a partir dels anteriors resultats?

B.2
a) Un partit entre dos equips de futbol, pot considerar-se com un experiment aleatori?
b) Podem estudiar les anteriors vegades que han jugat què ha passat. És la millor manera
de preveure el resultat del proper partit?
Cada experiment porta associat un conjunt de resultats o casos possibles. El conjunt de tots
aquests resultats possibles rep el nom d'espai mostral o espai de proves i s'acostuma a
indicar amb la lletra U. Per exemple, en el cas de jugar a daus, l'espai mostral constaria de
sis elements i el podríem indicar:
u = {1,2,3,4,5,6}
9
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B.3
Indica l'espai mostral dels següents experiments i digues quants element té
a) Tirar una moneda.

b) Treure una carta d'una baralla.
e) Un partit de futbol on només ens interessa qui ha guanyat.
d) Un partit de futbol on ens interessa com ha quedat el marcador.

Cada possible "aposta" que es fa en un experiment no és més que la tria d'alguns elements de
l'espai mostral. És un subconjunt de l'espai mostral, i rep el nom de succés o esdeveniment.
En el cas del joc de daus de l'apartat A, cada succés que estudiem l'hem indicat amb una
lletra majúscula.

En l'exemple de treure una carta de la baralla, podríen1 pensar en l'esdeveniment "treure el 8
de copes" i indicar-lo amb la lletra A, llavors:
A={8C}
Si consideréssim l'esdeveniment B= "Treure un 8", llavors:
B={8C, SE, 8E, SO}

B.4
En el cas del dau:
a) Quin és l'esdeveniment "No treure 5"?
b) Quin és l'esdeveniment "Treure un nombre que sigui múltiple de 3 i major que 4"?
e) Quin és l'esdeveniment "Treure un nombre que sigui múltiple de 3 o major que 4"?
d) En el joc de treure una carta, quin és l'esdeveniment "Treure una copa"?
Observem que hi ha elements que només tenen un element de l'espai mostral, s'anomenen

esdeveniments elementals, en oposició als esdeveniments amb més d'un element que
s'anomenen compostos.
B.5

a) Quins esdeveniments són compostos en les apostes possibles·de l'apartat Al?
b) Quins esdeveniments són elementals en B4?

10
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c. LA PROBABILITAT
El nostre problema principal és assignar als esdeveniments d'un experiment aleatori un
nombre que representi les possibilitats o probabilitats que tenen de produir-se al efectuar
l'experin1ent. Aquest nombre ens hauria de permetre triar entre diferents apostes la millor i
comparar també apostes de diferents experiments.
Amb la informació subministrada en l'exercici A3 hem pogut veure que quan repetim
'moltes vegades l'experiment (l'experiment de tirar el dau M o l'experiment de tirar el dau O)
la freqüència relativa d'un resultat determinat es va estabilitzant, ens apropem a un
número. Aquest fenomen d'estabilització "a la llarga" de la freqüència relativa passa en
qualsevol experiment aleatori.

La freqüència relativa quan s'han fet moltes repeticions és una bona aproximació a la
probabilitat d'un esdeveniment.

C.I
En el j oc de tirar els daus de l'apartat A:
a) Quina és la probabilitat que li assignaries al esdeveniment A?
b) HOJescriurem de forma abreujada
P(A) =
.
Completa:
P(B) =
P(C) =
P(D) =
P(E) =

P(F) =

C.2
Un dels dos daus de l'apartat A té una característica especial.
Amb quin dau podries haver predit les freqüències relatives sense jugar-hi? Perquè? Quina
característica especial té que permet la predicció a priori?
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C.3
a) Considerem l'experiment aleatori de jugar amb una moneda. Fem el següent raonament:

"Hi ha dos casos possibles: cara i creu. Per tant la probabilitat de
treure cara és una de dues, la meitat, i per tant el 50 %"
Et sembla un raonament correcte? Hi afegiries alguna cosa?
b) Considerem l'experiment aleatori de sortir de casa per anar a l'institut. Fem el següent
raonament:

"Hi ha dos casos possibles: que m'atropelli un cotxe i que no
m'atropelli un cotxe. Per tant la probabilitat que m'atropelli un cotxe
és una de dues, la meitat, i per tant el 50 %"
Et sembla un raonament correcte? Hi afegiries alguna cosa? De forma intuïtiva, quina
probabilitat et sembla que· tens de ser atropellat per un cotxe al venir a l'institut?

Hi ha jocs o experiments aleatoris en els quals els possibles resultats elementals són
simètrics entre si. Aleshores tots els resultats elementals tenen la mateixa probabilitat,
direm que són equiprobables.

C.4
L'argument:
"la probabilitat de treure un 2 al jugar amb el dau és de 1/6 =
0'1667=16'67 % perquè hi ha un cas favorable al esdeveniment d'entre
els sis casos possibles"
a quin dels dos tipus de daus de l'apartat A pot aplicar-se?

C.s
En el joc de treure una bola a l'atzar d'una bossa amb 37 boles idèntiques numerades de 1'1
al 37 tenim dos esdeveniments a estudiar: A: "múltiples de 5" i B: "múltiples de 3 que no
ho siguin de 5".
Quin et sembla que té més possibilitats de guanyar?
Per assegurar-te que no t'has equivocat en la teva predicció:
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a) Escriu el conjunt de tots els resultats possibles; l'espai mostral.

b) Escriu el conjunt de resultats de A.

e) Fes el mateix per B.
d) Busca la proporció de resultats favorables respecte al total de resultats possibles en els
casos b) i e).
Expressa-ho de tres maneres: en forma de fracció, en forma decimal i en forma de
percentatge.
e) Segons aquestes resultats, indica quina et sembla que és la probabilitat de A i la de B i
quina aposta et sembla millor.
f) El resultat trobat a e) vol dir que si apostem només una vegada guanyarà B? Intenta
explicar, doncs, què significa.

g) l si apostéssim en les mateixes condicions 1.000 vegades, què et sembla que passaria?

En el problema anterior, el càlcul de la probabilitat d'un esdeveniment es basa en el fet
que els resultats elementals són equiprobables entre si perquè hi ha una simetria general en el
problema. (això passa en el dau "normal" però no en el dau "maquineta"). La majoria de
jocs d'atzar també són del mateix tipus (cartes, ruleta, loteria...)
Per aquests tipus de problemes podem aplicar el que es coneix com a Regla de Laplace:
La probabilitat que es realitzi un determinat esdeveniment o simplement la
probabilitat d'aquest esdeveniment és igual al quocient del nombre de casos
favorables a la realització d'aquest esdeveniment pel nombre total de casos
possibles sempre que aquests si~in mútuament simètrics (equiprobables).

o també:

P(A) =

nombre de casos favorables a A

nombre de casos possibles'

SEMPRE QUE ELS CASOS POSSIBLES
SIGUIN EQUIPROBABLES
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C.6
D'una baralla de 48 cartes quina és la probabílitat de treure una espasa? l un 2? Justifica la
teva resposta amb els càlculs i raonaments necessaris.
C.7
A un institut hi ha la següent distribució d'alumnes per curs i sexe:

2eso

1eso

noia
noi

3eso

4eso

1batx

2batx

37

37

40

35

·26

42

40

33

35

20

18
10

a) Si entre els/les alumnes de l'institut en triem un a l'atzar, quina és la probabilitat que
sigui un noi?
b) Si entre els/les alumnes de l'institut en triem un a l'atzar, quina és la probabilitat que
sigui una noia de batxillerat?
e) Si entre els/les alumnes d'ESa en triem un a l'atzar, quina és la probabilitat que sigui
de primer?

d) Si entre les noies que fan batxillerat en triem una a l'atzar, quina és la probabilitat que
sigui de primer?
e) Si entre les noies de primer d'ESO, en triem una a l'atzar,
sigui noi?

qui~a

és la probabilitat que

f) Si entre els/les alumnes d'ESO en triem un a l'atzar, quina és la probabilitat que sigui
alumne/alumna d'ESO?

C.8

Anem a jugar al joc del cangur. Cada alumne del grup ha d'apostar per un nombre entre 1
i 12 que serà el seu cangur. Es tiren dos daus i el cangur que tingui de numero la suma dels
dos daus avança una posició. Guanya el que primer arriba a la meta.
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ARRIBADA

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

a) Hi ha algun cangur que sembli més ràpid que els altres?
b) Treure un 3 de suma et sembla que té la mateixa probabilitat que treure un 6?
e) Per intentar assignar correctament probabilitats a cada cangur a l'hora de fer una
tirada, intentem dividir l'experiment de tirar dos daus en resultats que siguin
equiprobables.
Per fer-ho pots fer servir un diagrama en arbre: (completa'l)
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Casos possibles

o bé una taula de doble entrada: (completa-la)

d1

d1

(1 , 1 )

d2
(1 , 2)

d3

(1 , 3)

d2
d3
d4
ds
da
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d) Quants resultats possibles hi ha? Són equiprobables?

e) Escriu el conjunt de casos favorables a cada cangur i calcula la proporció entre casos
favorables i casos possibles per a cada cas. Quina és doncs la probabilitat de cada cangur
d'avançar en una tirada? Quin és doncs el n1illor cangur?
C.9
Anem a tirar dues monedes, considerem els tres esdeveniments:
creus", "resultats diferents a les dues monedes".

"dues cares", "dues

a) Trieu quina de les tres apostes us sembla millor. Són equiprobables?

b) Jugueu un nombre elevat de vegades (més de 50 ) i calculeu les freqüències relatives
dels tres esdeveniments. Estan d'acord amb les vostres previsions de a)? Quina et sembla
que és la probabilitat de cada esdeveniment?
e) Feu una representació de tots els casos possibles equiprobables amb l'ajuda d'un
diagrama en arbre. Quina és la probabilitat de cada esdeveniment?
d) Concorda el resultat de b) amb el de c)? Comenta avantatges i inconvenients de cada
mètode.
C.IO
En Joan i la Maria juguen a cara i creu an1b una moneda que és perfectament homogènia i
simètrica, el joc consisteix a tirar tres cops la moneda. i surt cara a la primera tirada, guanya
en Joan, si no, es toma a tirar dues vegades més, i si en les dues surt cara també guanya en
Joan. En els altres casos guanya la Maria. Quin et sembla que té més possibilitats de
guanyar?
Per ajudar-te en la predicció pots buscar:
a) Tots els possibles resultats d'aquesta experiència. Pots fer servir un diagrama d'arbre

b) El conjunt de casos favorables perquè guanyi Joan i la seva proporció respecte al
nombre total de casos possibles.
e) Fes el mateix en el cas de la Maria
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Diagrama en arbre:
lA tirada

2A tirada

3A tirada

Casos Possibles

a)

______ e
c _____

CCC

+

CC+

______ c

C+C

C

+

----+

______c

c

C++

+CC

+

+----

______ e
+

C.II
Tenim quatre cartes: l'as d'espases, l'as de copes, el rei d'oros i el cavall de bastos. Triem a
l'atzar dues d'aquestes quatre cartes, i considerem els dos esdeveniments:
A : "Obtenir almenys un as"
B: l'esdeveniment contrari de A
Anem a assignar probabilitats als dos esdeveniments però hem de pensar que hi ha tres
maneres de jugar:
Traient les cartes l'una darrera de l'altra
de les tres que queden).

(Després de treure la primera, trèiem la segona

a) Escriu tots els possibles resultats.
b) Escriu els casos favorables a la realització dels dos esdeveniments.
e) Quina és la probabilitat de cada esdeveniment?
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(Desprès de treure la primera i tomar-la, trèiem la

a) Escriu tots els possibles resultats.
b) Escriu els casos favorables a la realització dels dos esdeveniments.
e) Quina és la probabilitat de cada esdeveniment?
Traient les dues cartes simultàniament
a) Escriu tots els possibles resultats.
b) Escriu els casos favorables a la realització dels dos esdeveniments.
e) Quina és la probabilitat de cada esdeveniment?

Els últims exercicis de càlcul de probabilitats els hem resolt buscant una "descomposició"
en casos possibles equiprobables i aplicant després la Regla de Laplace. No sempre és fàcil
aquest procés i els diagrames en arbre són sovint un bon ajut.
Hi ha, però, molts problemes' científics o altres tipus de jocs on no tenim garantida
l'equiprobabilitat (i si la ruleta o el dau estan trucats o són defectuosos... ?) o bé evidentment
no funciona (el dau "maquineta" o el cas de la probabilitat d'un accident al sortir de casa).
Tanmateix, és possible de fer prediccions sobre aquests esdeveniments a partir de les
freqüències relatives amb les quals s'han presentat a les ocasions anteriors en què hem fet les
observacions.
L'estudi de les freqüències relatives obtingudes a partir de l'observació real és l'única eina
"universal" per poder fer previsions autèntiques. Per altra banda, les freqüències relatives
seran significatives (útils) com més vegades puguem repetir l'experiment (sempre en les
mateixes condicions).
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