
 

 

ACTIVITIES ON PROBABILITY 

1). Toss a dice and one coin simultaneously. Write the sample space. Find the 

probability of getting  

 i. a prime number on dice 

 ii. head 

 iii. head and even number 

Rubrics 

1. Writes the sample space correctly.        -3 marks 

2. Finds favorable cases for prime number on dice.     -3 marks 

3. Finds favorable cases having heads.        -3 marks 

4. Finds favorable cases heads having head and even number.    -3 marks 

5. Finds out the probability of every event.       -3 marks  

 

2). Two girls Sita and Gita are visiting a particular hotel in the same week (Sunday to 

Thursday). Each is equally likely to visit the hotel on any day as on another day. What 

is the probability that both will visit the hotel on  i. the same days ii. Consecutive 

days  iii. Different days 

Rubrics 

1. Write the sample space correctly.        -3 marks  

2. Finds favorable cases of the same days.       -3 marks 

3. Finds favorable cases of the consecutive days.      -3 marks 

4. Finds favorable cases of different days.       -3 marks 

5. Finds out the probability of every event.       -3 marks 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ಸಂಭವನೀಯತೆ 

1).  ಕ ುಂದಿಲ್ಲದ ಒುಂದ  ನಾಣ್ಯ ಹಾಗೂ ದಾಳವನ್ ು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಚಿಮ್ಮೆದಾಗ ಬರ ವ ಎಲಾಲ ಸಾಧ್ಯ 
ಫಲಿತಗಳ ಸುಂಖ್ೆಯ ಬರೆಯಿರಿ. 
 i. ದಾಳದ ಮ್ಮೇಲೆ ಒುಂದ  ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸುಂಖ್ೆಯ ಬರ ವ ಸುಂಭವನೇಯತೆ. 
 ii. ಶಿರ ಬರ ವ ಸುಂಭವನೇಯತೆ 
 iii. ಶಿರ ಹಾಗೂ ಸಮ ಸುಂಖ್ೆಯ ಬರ ವ ಸುಂಭವನೇಯತೆ ಕುಂಡ ಹಿಡಿಯಿರಿ. 
ಮಾನ್ಕಗಳು 

1. ಪ್ರಯೇಗದ ಎಲಾಲ ಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಗಳನ್ ು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿರ ವರೆೇ.    -3 marks  

2. ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸುಂಖ್ೆಯ ಬರ ವ ಎಲಾಲ ಅನ್ ಕೂಲಿಸ ವ ಫಲಿತಗಳ ಸುಂಖ್ೆಯ ಕುಂಡ ಹಿಡಿದಿರ ವರೆೇ.-3 marks 
3. ಶಿರ ಬರ ವ ಎಲಾಲ ಅನ್ ಕೂಲಿಸ ವ ಫಲಿತಗಳ ಸುಂಖ್ೆಯ  ಕುಂಡ ಹಿಡಿದಿರ ವರೆೇ.   -3 marks 
4. ಶಿರ ಹಾಗೂ ಸಮಸುಂಖ್ೆಯ  ಬರ ವ ಎಲಾಲ ಅನ್ ಕೂಲಿಸ ವ ಫಲಿತಗಳ ಸುಂಖ್ೆಯ  ಕುಂಡ ಹಿಡಿದಿರ ವರೆೇ.  

-3 marks  

5. ಪ್ರತಿ ಘಟನೆಯ ಸುಂಭವನೇಯತೆ ಕುಂಡ ಹಿಡಿದಿರ ವರೆೇ.      -3 marks 

2). ಸೇತಾ ಮತ ು ಗಿೇತಾ ಎುಂಬ ಇಬಬರ  ಸೆುೇಹಿತರ  ಒುಂದೆೇ ವಾರದಲಿಲ ಒುಂದ  ನದಿಿಷ್ಟ ಹೊೇಟೆಲ್ ಗೆ 
ಭೆೇಟಿ ನೇಡ ತಾುರೆ( ಭಾನ್ ವಾರದಿುಂದ ಗ ರ ವಾರದವರೆಗೆ) ಅವರ  ಭೆೇಟಿ ನೇಡ ವ ಪ್ರತಿಯುಂದ  
ದಿನ್ಕೂೂ ಸಮಾನ್ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಬಬರೂ ಹೊೇಟೆಲ್ ಗೆ 
 i. ಒುಂದೆೇ ದಿನ್ 
 ii. ಅನ್ ಕರಮ ದಿನ್ಗಳಲಿಲ 
 iii. ಪ್ರತೆಯೇಕ ದಿನ್ಗಳಲಿಲ ಭೆೇಟಿ ನೇಡ ವ ಸುಂಭವನೇಯತೆ ಎಷ್ ಟ . 
ಮಾನ್ಕಗಳು 
1. ಪ್ರಯೇಗದ ಎಲಾಲ ಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಗಳನ್ ು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿರ ವರೆೇ.    -3 marks 
2. ಇಬಬರೂ ಹೊೇಟೆಲ್ ಗೆ ಒುಂದೆೇ ದಿನ್ ಭೆೇಟಿ ನೇಡ ವ, ಇದಕ್ೊ ಅನ್ ಕೂಲಿಸ ವ ಫಲಿತಗಳ ಸುಂಖ್ೆಯ.  
            -3 marks 

3.  ಅನ್ ಕರಮ ದಿನ್ಗಳಲಿಲ ಇಬಬರೂ ಹೊೇಟೆಲ್ ಗೆ  ಭೆೇಟಿ ನೇಡ ವ, ಇದಕ್ೊ ಅನ್ ಕೂಲಿಸ ವ ಫಲಿತಗಳ 
ಸುಂಖ್ೆಯ.            -3 marks  

4. ಪ್ರತೆಯೇಕ ದಿನ್ಗಳಲಿಲ ಇಬಬರೂ ಹೊೇಟೆಲ್ ಗೆ ಭೆೇಟಿ ನೇಡ ವ, ಇದಕ್ೊ ಅನ್ ಕೂಲಿಸ ವ ಫಲಿತಗಳ ಸುಂಖ್ೆಯ. 
            -3 marks  

5. ಪ್ರತಿ ಘಟನೆಯ ಸುಂಭವನೇಯತೆ ಕುಂಡ ಹಿಡಿದಿರ ವರೆೇ.      -3 marks 


