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Matematikos is lyginamasis kursas 
4a skyrius – Tikimybė 



 

TIKIMYBĖ IR STATISTIKA 

Tikimybė ir statistika yra glaudžiai susijusios, kadangi visi statistiniai teiginiai yra pagrindinai 
teiginiai apie tikimybę. Nežiūrint į tai, kartais jie abu atrodo kaip labai skirtingi dalykai. 
Tikimybė yra logiškai savarankiška; yra keletas taisyklių, o atsakymai logiškai išplaukia iš 
taisyklių. Statistikoje taikome tikimybę, kad iš duomenų padarytume išvadas.  

Tikimybės pavyzdys: 
Įsivaizduokime dabar teisingą monetą, kuri išmesta turi vienodas galimybes atsiversti skaičiumi 
ar herbu. Dabar išmetame ją 100 kartų. Mūsų klausimas šiame pavyzdyje būtų toks:  koks yra 
panašumas 60-ties ar daugiau skaičiumi į viršų atsivertusių monetų. Į šį klausimą yra tik vienas 
atsakymas ir mes išmoksime jį apskaičiuoti. 

Statistikos pavyzdys: 
Šiame pavyzdyje vėl turime monetą, tačiau mes nežinome ar ji yra teisinga ar sukonstruota, kad 
atsiverstų daugiau skaičiumi į viršų (ar daugiau herbu į viršų). Mes vėl išmetame monetą 100 
kartų ir suskaičiuojame 60 skaičiumi į viršų. Dabar kyla klausimas, kokią išvadą mes galime 
padaryti iš šių duomenų. Yra daug būdų, kaip galime atsakyti į šį klausimą atsižvelgiant į išvados 
formą ir į tikimybių skaičiavimus naudojamus išvadai pagrįsti. 

Ko mes išmokome iš pavyzdžių? 
Pirmame pavyzdyje atsitiktinis procesas yra visiškai žinomas. Žinome, kad kiekvieno išmetimo 
metu yra 50% tikimybė gauti skaičiumi į viršų ar herbu į viršų. Ką mes siekiame išsiaiškinti yra 
tikimybė konkretaus scenarijaus (mažiausiai 60 atsivertusių skaičiumi į viršų), kuris atsirastų iš 
šio  žinomo atsitiktinio proceso. Antrame pavyzdyje dirbame su konkrečiu scenarijumi (gavome 
60 atsivertusių herbu į viršų) ir mūsų tikslas yra panaudoti tai apibūdinti  nežinomą atsitiktinį 
procesą. 

1. Tikimybė

Viena iš svarbiausių sąvokų, kurią reikia suprasti aptariant tikimybę, yra  atsitiktinumas. 
Galima manyti, kad atsitiktinumą lengva apibrėžti kaip skaičių, raidžių ar kitų elementų seką. 
Tačiau tik visiškai neseniai kompiuteriai ir informacinės technologijos  leido mums kruopščiai 
išnagrinėti  atsitiktinumo problemą visame jos sudėtingume ir patrauklume.  



 
Paprasčiausias apibrėžimas tikriausiai teigtų, kad  atsitiktinumas yra eilė įvykių, vykstanti be 
jokios prasmės arba nepriklausoma nuo jokios galimos taisyklės. Tačiau yra labai svarbu 
nepainioti subjektyvaus taisyklų nežinojimo su objektyviu tokių įstatymų nebuvimu. Galime 
gana lengvai padaryti išvadą, kad skaičių seka gali būti atsitiktinė vien todėl, kad mes 
neatpažįstame jokio sekos modelio.  
 
Ir štai čia, kur kompiuteriai ir informacinės technologijos ateina mums į pagalbą. Ray 
Solomonoff 1960 m. pasiūlė, kad  eilė stebėjimų turėtų būti suvokiami kaip maža kompiuterinė 
programa, kuri atlieka stebėjimus ir prognozuoja apie galimą ateities supratimą. Kuo mažesnė 
programa, tuo labiau išbaigtas yra modelis, tuo geriau mes jį suprantame. Tačiau stebėjimai, 
kurie yra atsitiktiniai negali būti atkurti programa ir todėl negali būti paaiškinti teorija. Vadinasi, 
atsitiktinės sistemos elgsenos ateityje negalima numatyti. 
 
Tikimybių teorija yra matematinė sistema, leidžianti logiškai pagrįstu būdu analizuoti 
atsitiktinius įvykius. Įvykio tikimybė yra skaičius, nurodantis, kokia yra tikimybė, kad įvykis 
įvyks. Skaičius visada bus tarp 0 ir 1, kur 0 parodo neįmanomumą, o 1- parodo tikrumą. Kitais 
žodžiais, įvykis, kurio tikimybė yra 0 tikrai neįvyks, o įvykis, kurio tikimybė yra 1 tikrai įvyks.  
 
Labiausiai paplitęs tikimybinio eksperimento pavyzdys yra teisingos monetos metimas su 
vienoda galimybe atsiversti skaičiumi į viršų ar herbu į viršų. Kaip mes matome žemiau ir jūs 
galite patikrinti mūsų eksperimentų lape, mes galime gauti daugiau ar mažiau 50% skaičiumi į 
viršų atsivertusių monetų jas išmetant. Tačiau, didinant metimų skaičių, skaičiumi atsivertusių 
monetų skaičius artės vis labiau ir labiau prie 50% iš visų metimų. Mūsų iliustracija lygina 
skaičiumi į viršų ir herbu į viršų atsivertusių monetų metimus, išmestų atitinkamai 10, 100 ir 
1,000 kartų. 

 
 
Panašiai galime parodyti, jeigu mes turime “neteisingą” monetą (mes galime sukurti ją 
sulenkdami tikrąją monetą ir padarydami mažiau vietos nusileisti ant vieno šono), padarę 
pakankamai metimų, mes būsime vis arčiau ir arčiau prie nusileidimo tikimybių. Žemiau 
esančioje iliustracijoje mes nustatėme nusileidimo skaičiumi tikimybę esant tiktai  40%. 
Norėdami gauti daugiau iliustracijų su skirtingomis tikimybėmis gauti skaičių į viršų, naudokitės 
mūsų lapu. 
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Kada mes priskiriame skaičius rezultatams, tarkime 1- skaičiui, o 0 - herbui, tada mes sukuriame 
matematinį objektą žinomą kaip atsitiktinis kintamasis.  
Norėdami rasti paprastą įvykio tikimybę (tarkime herbus) mes: 

I. Suskaičiuojame bendrą rezultatų skaičių (kiek kartų mes išmetėme monetą)  imties 
erdvėje: n(S) 

II. Suskaičiuojame visus galimus (norimus) mūsų įvykio rezultatus (kiek kartų mes gavome 
herbus): n(E) 

III. Įvykio tikimybė paprastais žodžiais nurodo, koks yra mūsų norimų rezultatų skaičiaus 
(n(E)) ir visų rezultatų skaičiaus santykis (n(S)): 

푃(퐸) =  
푛(퐸)
푛(푆) 

 
 
 
Apibrėžimas: 
Įvykis, kuris pagal apibrėžimą niekada neįvyks, vadinsime neįmanomu įvykiu. Tokio įvykio 
tikimybė bus 0.  
 
Pavyzdžiai: 

 Kokia yra tikimybė pasirenkant savaitės dieną prasidedančią raide A; 
o Dienos per savaitę = n(S):  

S = {Pirmadienis, Antradienis, Trečiadienis, Ketvirtadienis, Penktadienis, 
Šeštadienis, Sekmadienis} => n(S) = 7 

o Dienos prasidedančios A = n(E):  
E = {} => n(E) = 0 

o 푷(푬) =  풏(푬)
풏(푺)

=  ퟎ
ퟕ

= ퟎ 
  
Apibrėžimas: 
Įvykį, kuris pagal apibrėžimą visada įvyks, vadinsime tam tikru įvykiu. Tokio įvykio tikimybė 
bus 1.  
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Pavyzdžiai: 
 Kokia yra tikimybė gauti skaičių mažesnį nei 7 ridenant kauliuką; 

o Skaičiai ant kauliuko = n(S):  
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6 

o Skaičiai mažesni nei 7 = n(E):  
E = (1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(E) 6 

o 푷(푬) =  풏(푬)
풏(푺)

=  ퟔ
ퟔ

= ퟏ 
 
 
 
Apibrėžimas: 
Mes vadinsime du įvykius A ir B, kurie niekada neįvyks tuo pačiu metu, nesusiję/tarpusavyje 
nesuderinami įvykiai. 
 

 
 
Pavyzdžiai: 

 Panagrinėkime studentų klasę, baigusių koledžą 
 Galime suskirstyti studentus į grupes pagal jų baigimo rangą 
 A studentų grupė, kurie baigia puikiai 
 B studentų grupė, kuri baigia studijas 
 S visų studentų grupė, įskaitant tuos, kurie nebaigs studijų kartu su savo klase 
 Intuityviai mes matome, kad tarp šių grupių A ir B nebus sutapimo, kas darys jas atskirtas 

ar tarpusavyje nesuderinamas 
 
Apibrėžimas: 
Tikimybę, kad įvykis neįvyks, mes vadinsime papildymu.  P(E) papildymas yra P(EC) ar P(E’). 
Įvykis E ir jo papildymas E’ pagal apibrėžimą yra tarpusavyje nesuderinami įvykiai.  
 



 
 
 
Pavyzdžiai:  Peržiūrėkite šį pavyzdį!!!!! 

 Dabar panagrinėkime studentų klasę laikančių egzaminą 
 Galime suskirstyti studentus į dvi grupes pagal jų balus esančius aukščiau ar žemiau 

išlaikymo slenksčio 
 
 
Apibrėžimas: 
Mes vadinsime du įvykius A ir B nepriklausomais, jei žinojimas, kad vienas įvyko nekeičia kito 
įvykio tikimybės. Kitais žodžiais, įvykiai yra nepriklausomi, kada jie neįtakoja vienas kito. 
 
Pavyzdžiai: 

 Kokia yra tikimybė gauti lyginį skaičių, kai yra ridenamas kauliukas (įvykis A) ir gauti 
nelyginį skaičių, kai kauliukas yra ridenamas dar kartą (įvykis B); 

o n(A):  
A = {2, 4, 6} => n(A) = 3 

o n(B):  
B = {1, 3, 5} => n(B) = 3 

o n(Dice):  
Dice = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(Dice) = 3 

o n(S):  
S = {[1, 1], [1, 2], [1, 3], [1, 4], [1, 5], [1, 6],  
        [2, 1], [2, 2], [2, 3], [2, 4], [2, 5], [2, 6], 
        [3, 1], [3, 2], [3, 3], [3, 4], [3, 5], [3, 6], 
        [4, 1], [4, 2], [4, 3], [4, 4], [4, 5], [4, 6], 
        [5, 1], [5, 2], [5, 3], [5, 4], [5, 5], [5, 6], 
        [6, 1], [6, 2], [6, 3], [6, 4], [6, 5], [6, 6]} => n(S) = 36 

o n(E) = 9 (ridenimo poros išryškintos visų galimų ridenimo porų erdvėje)  
o 푷(푬) =  풏(푬)

풏(푺)
=  ퟗ

ퟑퟔ
= ퟎ. ퟐퟓ 

o Kadangi įvykiai A ir B yra nepriklausomi, jie sukuria sudėtinį įvykį ir mes taip 
pat galime taikyti Tikimybių Skaičiavimo Principą: 
 Nepriklausomų įvykių A ir B su jų atitinkamomis tikimybėmis P(A) ir 

P(B), sudėtinio įvykio tikimybė bus lygi tikimybių sandaugai 
o Mūsų pavyzdyje: 

 푷(푨) =  풏(푨)
풏(푲풂풖풍풊풖풌풂풊)

=  ퟑ
ퟔ

= ퟎ. ퟓ 

 푷(푩) =  풏(푩)
풏(푲풂풖풍풊풖풌풂풊)

=  ퟑ
ퟔ

= ퟎ. ퟓ 
 푷(푬) =  푷(푨) ∗ 푷(푩) =  ퟎ. ퟓ ∗ ퟎ. ퟓ = ퟎ. ퟐퟓ 



 
 

Tikimybės savybės 
 
Šiame skyriuje aptarsime kai kurias pagrindines tikimybės savybes. Naudosime žinias iš 
ankstesnio skyriaus ir savo žinias apie aibes, kad intuityviai suprastume kai kurias dažniausiai 
naudojamas savybes. Norėdami pailiustruoti, vėl naudosime žaidimo kauliuko pavyzdį pagal 
skirtingus scenarijus. 
 
 

I. Įvykio tikimybė bus nuo 0 iki 1 įskaitant: 
0 ≤ P(E) ≤ 1 

 Pavyzdys: 
 Kokia yra tikimybė gauti lyginį skaičių, kada yra metamas kauliukas? 
 n(E):  

E = {2, 4, 6} => n(E) = 3 
n(S):  
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6 

푃(퐸) =  
푛(퐸)
푛(푆) =  

3
6 = 0.5 

 
II. Neįmanomo įvykio tikimybė bus lygi 0: 

P(Ø) = 0 
 Pavyzdys: 
 Kokia yra tikimybė gauti 8 metant kauliuką? 
 n(E):  

E = {} => n(E) = 0 
n(S):  
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6 

푃(퐸) =  
푛(퐸)
푛(푆) =  

0
6 = 0 

 
III. Tam tikro įvykio tikimybė bus lygi  1: 

P(S) = 1 
 Pavyzdys: 
 Kokia yra tikimybė gauti skaičių mažesnį nei 8, metant kauliuką? 

n(E):   
E = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6 
n(S):  
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6  

푃(퐸) =  
푛(퐸)
푛(푆) =  

6
6 = 1 

 
IV. Papildymo tikimybė bus lygi 1 atėmus įvykio tikimybę: 

P(EC) = 1 – P(E) 
 Pavyzdys: 
 Kokia tikimybė gauti nelyginį skaičių metant kauliuką? 

n(O):  
O = {1, 3, 5} => n(O) = 3  
(galime žiūrėti į n(O) kaip į priešingybę arba papildymą n(E) iš taško I. arba kaip 
tikimybę arba NE, kad gautume lyginį skaičių) 
n(S):  



S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6  

푃(푂) =  푃(퐸 ) =  
푛(퐸 )
푛(푆) =  

3
6 = 0.5 = 1 −  푃(퐸) 

 
V.  Dviejų įvykių A IR B susukirtimo  tikimybė bus lygi norimų rezultatų skaičiui (šiuo 

atveju tai įvyks ir A, ir B atveju) visų rezultatų skaičiui: 

푃(퐴 푎푛푑 퐵) =  
푛(퐴 푎푛푑 퐵)

푛(푆)  

 
 Pavyzdys: 
 Kokia tikimybė gauti skaičių mažesnį už 4, kai metamas kauliukas? 
 Pirmiausia pagalvokime, kas yra įvykis A ir įvykis B šiame pavyzdyje: 
 A – lyginio skaičiaus gavimas metant kauliuką 
 B – mažesnio už 4 skaičiaus gavimas metant kauliuką 

  
n(A):  
A = {2, 4, 6} => n(A) = 3 
n(B): 
B = {1, 2, 3} => n(B) = 3 
n(A ir B):  
A ir B = {2} => n(A ir B) = 1 
n(S):  
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6 

푃(퐴 푖푟 퐵) =  
푛(퐴 푖푟 퐵)

푛(푆) =  
1
6 = 0.166666 

 
VI. Dviejų įvykių A OR B susijungimo tikimybė priklausys nuo to, ar tie įvykiai sutampa, ar 

ne (ar jų sankirta lygi 0, ar ne). 
a. Dviejų nesusijusių įvykių sankirta (jų sankirta yra lygi 0) 

푃(퐴 표푟 퐵) = 푃(퐴) + 푃(퐵) =  
푛(퐴 )
푛(푆) +

푛(퐵)
푛(푆) =  

푛(퐴) + 푛(퐵)
푛(푆)  

   
  Pavyzdys: 

Kokia tikimybė gauti nelyginį skaičių mažesnį už 5 ARBA lyginį skaičių metant 
kauliuką? 

  Pirmiausia pagalvokime, kas yra įvykis A ir įvykis B šiame pavyzdyje: 
  A – nelyginio skaičiaus mažesnio už 5 gavimas, metant kauliuką 
  B – lyginio skaičiaus gavimas, metant kauliuką 



  
 n(A):  

A = {1, 3} => n(A) = 2 
n(B): 
B = {2, 4, 6} => n(B) = 3 
n(A arba B):  
A arba B = {1, 2, 3, 4, 6} => n(A arba B) = 5 
n(S):  
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6 

푃(퐴 푎푟푏푎 퐵) =  
푛(퐴) + 푛(퐵)

푛(푆) =  
2 + 3

6 = 0.833333 

Intuityviai galime matyti, kad šešėlinėse srityse iš viso yra penki elementai iš 
šešių visoje erdvėje.  

 
b. Dviejų įvykių, kurie NĖRA atskirti (jų susikirtimas NĖRA lygus 0) sąjunga: 

푃(퐴 푎푟푏푎 퐵) = 푃(퐴) + 푃(퐵) − 푃(퐴 푖푟 퐵)  

=  
푛(퐴 )
푛(푆) +

푛(퐵)
푛(푆) − 

푛(퐴 푎푛푑 퐵)
푛(푆)  

=  
푛(퐴) + 푛(퐵) − 푛(퐴 푖푟 퐵)

푛(푆)  

   
  Pavyzdys: 

Kokia tikimybė gauti lyginį skaičių ARBA skaičių, mažesnį už 4 metant 
kauliuką? 

  Pirmiausia pagalvokime, kas yra įvykis A ir įvykis B šiame pavyzdyje: 
  A – lyginio skaičiaus gavimas, metant kauliuką 
  B – skaičiaus mažesnio už 4 gavimas, metant kauliuką 

   
  Taip pat pažvelkime į kiekvieną įvykių rinkinį atskirai: 



   
Kaip matome, vien pridėjus A ir B, jų “persidengę” įvykiai būtų skaičiuojami 
dvigubai. Dėl tos priežasties turime atimti sankirtas A IR B  

  
n(A):  
A = {2, 4, 6} => n(A) = 3  
n(B): 
B = {1, 2, 3} => n(B) = 3 
n(A and B):  
A ir B = {2} => n(A ir B) = 1 
n(S):  
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} => n(S) = 6 

푃(퐴 표푟 퐵) =  
푛(퐴) + 푛(퐵) − 푛(퐴 푎푛푑 퐵)

푛(푆) =  
3 + 3 − 1

6 = 0.833333 

 
Intuityviai matome, kad iš šešių elementų visoje erdvėje iš viso yra penki 
UNIKALŪS elementai tamsesnėse diagramos srityse. 

 
VII. Sąlyginė tikimybė yra įvykio tikimybė, priklausanti nuo to, ar jau įvyko koks nors kitas 

įvykis. 
 

a. A Tikimybė žinant, kad B įvyko: 

푃(퐴 | 퐵) =  
푛(퐴 푎푛푑 퐵)

푛(퐵)  

 
b.  B Tikimybė žinant, kad A įvyko: 

푃(퐵 | 퐴) =  
푛(퐴 푎푛푑 퐵)

푛(퐴)  

 
Taigi, ką tiksliai mes suprantame, kai sakome “įvykio tikimybė, priklausanti nuo to, ar 
jau įvyko koks nors kitas įvykis”?  
 
Pavyzdys: 
Pagalvokime apie problemą, kur mes norėtume žinoti, ar ketina lyti dvi dienas iš eilės.  
R – žymi dieną, kada lyja  
N – žymi dieną be lietaus 
n(A) = lietus pirmą dieną:  
A = (R, R), (R, N) => n(A) = 2 
n(B) = lietus antra dieną:  
B = (N, R), (R, R) => n(B) = 2 
n(A ir B) = lietus abi dienas: 



A ir B = (R, R) => n(A ir B) = 1 
n(S): 
S = (R, R), (R, N), (N, R), (N, N) => n(S) = 4 
 
Be informacijos mes žiūrėtume į “lietaus abi dienas” tikimybę kaip A IR B tikimybę: 
 

푃(퐴 푖푟 퐵) =  
푛(퐴 푖푟 퐵)

푛(푆) =  
1
4 = 0.25 

 
 
 
 

Nėra informacijos apie 1dieną  
1Diena 2 Diena Lietus abi dienas? 

R R TAIP 
R N NE 
N N NO 
N R NO 

Lietaus tikimybė abi dienas: 0.25 
 
 
Tačiau sąlyginė tikimybė parodo ar vienas įvykis (nuo kurio priklauso kitas) jau įvyko. 
Šiame pavyzdyje mes pažvelgsime į lietaus tikimybę 2 dieną, kai jau žinome, kad lijo 
1dieną: 
 

푃(퐵 | 퐴) =  
푛(퐴 푎푛푑 퐵)

푛(퐴) =  
1
2 = 0.5 

 
Žinoma informacija: Lietus 1dieną 

1 Dieną             2 Dieną Lietus abi dienas? 
R R TAIP 
R N NE 

Lietaus tikimybė abi dienas: 0.5 
 
  

Vietoj 1 -osios dienos mes galime gauti informaciją ir apie 2-ąją dieną. Šiuo atveju mums 
bus įdomu ar lijo 1-ąją dieną, kai jau žinome, kad lijo 2 dieną: 
 

푃(퐵 | 퐴) =  
푛(퐴 푖푟 퐵)

푛(퐴) =  
1
2 = 0.5 

 
 

Žinoma informacija: Lietus 2 dieną 
         1 Dieną          2 Dieną Lietus abi dienas? 

N R NE 
R R TAIP 

Lietaus tikimybė abi dienas: 0.5 
 



 Prašau įeikite į šią nuorodą į Victor Powell's gražią sąlyginės tikimybės vizualizaciją: 
 https://setosa.io/conditional/ 
 
Jei norite daugiau tikimybių sąvokų nepaprastų iliustracijų, mes labai rekomenduojame 
“matymo-teoriją”: 
https://seeing-theory.brown.edu/basic-probability/index.html#section1 
 
 
 
 
  



TIKĖTINA VERTĖ IR DISPERSIJA 
 
 Atsitiktinio kintamojo numatoma vertė yra skaičius, kuris bando pagriebti to kintamojo 
pasiskirstymo centrą. Kitas būdas pažvelgti į tikėtinos vertės reikšmę yra galvoti apie vidutinę 
vertę, kurią gautume, jeigu mes galėtume gauti krūvas nepriklausomų imčių iš duoto 
pasiskirstymo (t.y. jeigu galėtume pakartoti eksperimentą daug daug kartų, pažymėtume 
rezultatus tų eksperimentų ir žiūrėtume į jų vidurkį). Atlikimas “daug daug” eksperimentų gali 
būti nelabai praktiškas metodas susiduriant su tikrais gyvenimo pavyzdžiais. Tačiau jis suteikia 
mums šiek tiek intuicijos už tos formulės, kurią ketiname pristatyti. Tikėtina, kad mūsų 
eksperimentas yra gerai apibrėžtas o atrinktos nepriklausomos vertės su jų  atitinkamomis 
tikimybėmis yra žinomos. Dabar iliustracijai panaudokime teisingo kauliuko pavyzdį. Mūsų 
atrinktos nepriklausomos vertės ar kiekvieno ridenimo rezultatai yra: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kadangi 
mes naudojame teisingą kauliuką, kiekviena atrinkta vertė/rezultatas turės tą pačią tikimybę, kuri 
bus gauta, šiuo atveju 1(gautas rezultatas) /6(galimi rezultatai). Todėl numatoma vertė bus 
apibrėžta kaip visų galimų imties verčių tikimybių svertinė suma: 

퐸[푋] =  푥 푃(푥)
∈

 

Ką tai reiškia mūsų teisingam kauliukui? 
 

퐸[푡푒푖푠푖푛푔푎푠 푘푎푢푙푖푢푘푎푠] = 1
1
6 + 2

1
6 + 3

1
6 + 4

1
6 + 5

1
6 + 6

1
6 = 3.5 

 
Nors teisingas kauliukas paima tik vertes iš natūralių skaičių tarp 1 ir 6 imtinai, mūsų tikėtina 
vertė yra dešimtainis skaičius. Tikėtina vertė nepasako mums, koks rezultatas yra labiausiai 
tikėtinas, ji mums nurodo, koks yra daugelio rezultatų vidurkis, jei mes kartojam eksperimentą. 
Kitaip tariant, ji suteikia mums idėją apie atsitiktinių kintamųjų dydžių pasiskirstymo 
centriškumą. 
 

 
Kaip minėjome, tikėtina vertė suteikia centriškumo matą, atsitiktinio kintamojo dispersija 
kiekybiškai įvertina to atsitiktinio kintamojo pasiskirstymo pasklidimą. Apie ją mes galime  
galvoti kaip apie matą  “kaip toli” nuo centro/tikėtinos vertės pasiskirstymas nutolsta.  
 

푉푎푟(푋) = 퐸[(푋 − 퐸[푋]) ] 
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Šalia dispersijos mes dažnai susiduriame su standartiniu nuokrypiu: 
 

휎(푋) = 푉푎푟(푋) 
 
Dispersijos formulė intuityviai parodo, kad mus domina kiekvieno kintamojo atstumas nuo jo 
bendros numatomos vertės, kuri yra ne kas kita o atrinktų verčių svertinis vidurkis. Iš pradžių 
gali atrodyti, kad yra perdaug darbo pakelti kvadratu visas šias vertes, bet mes neturime pamiršti, 
kad daugelis mūsų paskirstymų turi ir teigiamas ir neigiamas vertes. Žvelgiant į kvadratus 
garantuojama, kad neigiamos ir teigiamos vertės viena kitos nepanaikina.  Naudodami lūkesčius 
kvadratų viršuje mes užtikriname, kad kiekvienas iš jų būtų pavaizduotas tokia pačia tikimybe, 
kokią turi pradinės vertės.  
 
Pavyzdžiai: 
 
Aukščiau pateikti tikėtinos vertės/vidurkio ir dispersijos apibrėžimai pristatė galingus įrankius 
paskirstymo elgsenai įvertinti. Dabar pristatysime pavyzdžius, kurie padės jums intuityviai 
suprasti ryšį tarp šių įrankių. 
 
Paskirstymai, kuriuos mes nagrinėsime savo pavyzdžiuose paims vertes nuo 1 iki 5 su 
tikimybėmis iliustruotomis  žemiau esančiose diagramose: 
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Lentelėje matome santrauką su tikimybėmis, kurias X imasi kiekvienam skirstiniui ir jų 
atitinkamos  laukiamos vertės. Sąmoningai pasirinkome skirstinius, kad jų numatomos vertės 
būtų vienodos, kad galėtume pailiustruoti, kaip dispersija gali padėti mums suprasti, kaip 
skirtingai elgiasi skirstiniai. Numatoma vertė apskaičiuojama kaip minėta aukščiau, imant 
kiekvienos vertės sumą X pasvertą jos tikimybe ( Naudojant Excel tai gali būti gaunama 
naudojant funkciją SUMPRODUCT(X, P(X))). 
 
 

 Paimtos Vertės X Tikimybė 
Vertė X Skirstinys 1 Skirstinys 2 Skirstinys 3 Skirstinys 4 

1 0.20 0.10 0.50 0.00 
2 0.20 0.20 0.00 0.00 
3 0.20 0.40 0.00 1.00 
4 0.20 0.20 0.00 0.00 
5 0.20 0.10 0.50 0.00 

Vidurkis 
E[X] 3.00 3.00 3.00 3.00 

 
 
Dabar, kai žinome numatomas reikšmes, galime pajudėti link kito žingsnio ir apskaičiuoti 
skirtumų tarp X verčių ir numatomų verčių kvadratus. Nenuostabu, jeigu vertės X yra lygios ir 
vidurkiai yra lygūs, mes gauname identiškus kvadratus kiekvienam skirstiniui. Kaip mes 
minėjome anksčiau, yra labai svarbu suteikti kiekvienam kvadratui tokį pat svorį, kokį paimtų 
pradinė vertė. Tai sudarys mūsų numatomą kiekvieno skirstinio kvadratų vertę. Mes galime 
lengvai pakartoti, ką mes darėme pirmame žingsnyje ir padauginti savo kvadratines reikšmes iš 
jų atitinkamų tikimybių. Gautos reikšmės žaliai parodo mums, kokia yra kiekvieno skirstinio 
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dispersija. Standartinis nuokrypis, kaip dispersijos kvadratinė šaknis, sugrąžina mus į pradinius 
vienetus, kuriuos laikėme paskirstymui. 
 
 

  (X-E[X])2 

Vertė X Skirstinys 1 Skirstinys 2 Skirstinys 3 Skirstinys 4 
1 4.00 4.00 4.00 4.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 
3 0.00 0.00 0.00 0.00 
4 1.00 1.00 1.00 1.00 
5 4.00 4.00 4.00 4.00 

Var(X) 2.00 1.20 4.00 0.00 
StDev(X) 1.41 1.10 2.00 0.00 

 
 
Iliustracinėse diagramose jau galėjome pastebėti, kad nepaisant tos pačios pagrindinės 
tendencijos, paskirstymai iš tikrųjų labai skiriasi. Rezultatai rodo, kad kuo didesnė dispersija 
arba standartinis skirstinys, tuo toliau nuo skirstinio centro yra mūsų atrinktos vertės. 2 skirstinio 
vertės yra išsidėsčiusios arčiau vidurkio negu 1 skirstinio ir iš tikrųjų mes galime matyti, kad jo 
dispersija ir standartinis nuokrypis yra mažesni.  3 ir 4 skirstiniai pateikia mums kraštutinumų 
pavyzdžių.  3 skirstinio visos atrinktos vertės yra jų uodegose, 0 jų nėra centre. Dispersija tiksliai 
nurodo, kad vertės yra paskirstytos 4 kvadratais ar 2 vienetais nuo vidurkio (t.y. vidurkis = 3, 
vertės yra nustatytos ir 1 ir 5). Kitą vertus, skirstinys 4 visas atrinktas vertes sutelkia į vidurkį. 
Mūsų intuicija sako, kad nėra verčių nukrypusių nuo vidurkio, kas yra patvirtinama, kai 
dispersija ir standartinis nuokrypis yra lygus 0. 
 
 
 
Šaltiniai: 
 
http://www.owlnet.rice.edu/~km9/Randomness%20and%20Mathematical.pdf 
https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-
2014/readings/  
https://seeing-theory.brown.edu/ 
https://seeing-theory.brown.edu/doc/seeing-theory.pdf 
https://sci-highs.com/what-is-randomness/ 
https://online.stat.psu.edu/stat200/lesson/2/2.1/2.1.3/2.1.3.2/2.1.3.2.1 
https://setosa.io/conditional/ 
 
 
  


