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Въпрос № 15. 

Вероятност и разпределение
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Основни понятия
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Опит (експеримент)
Опит - реализиране на определен кръг от условия,
например еднократно хвърляне на зар;

Резултатът от осъществяване на експеримента се нарича
събитие, например да се падне числото 1 при
еднократно хвърляне на зар.
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Видове събития
Достоверни (U) – винаги настъпват при
реализиране на експеримента, например
да се изтегли червена топка от торба 1.

Случайни (A) – може да настъпят, може и
да не настъпят при реализиране на
експеримента, например да се изтегли
червена топка от торби 2, 3, 4.

 Невъзможни (V) – никога не настъпват
при реализиране на експеримента,
например да се изтегли червена топка от
торба 5;
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Трябва да се изтегли 
червена топка

1 2 3

4 5



Видове събития 

Две или повече събития могат да бъдат:

Несъвместими – настъпването на едното изключва настъпването на
другото. Пример: при еднократно хвърляне на зар да се паднат
едновременно числата 1 и 2;

Равновъзможни – когато няма основание да се мисли, че някое от
събитията настъпва по-често от останалите. Пример: при
еднократно хвърляне на зар, възможността да се падне някое от
числата от 1 до 6 е една и съща;

Единственовъзможни – когато при опита не може да настъпи някое
друго събитие. Пример: при еднократно хвърляне на зар може да се
падне само някое от числата от 1 до 6.

6



Пространство на елементарните 
събития

Множество от краен брой
единственовъзможни, равновъзможни и
несъвместими събития, например при
еднократно хвърляне на зар то включва
числата от 1 до 6.
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Класическо определение за 
вероятност

Вероятността
представлява 

количествена мярка за 
обективната възможност 

да настъпи дадено 
събитие. n

m
AP )(
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Където: m – брой на благоприятните изходи

n – общ брой на възможните изходи

Изчислява по формулата:

Прилага се при 
наличие на 

пространство на 
елементарните 

събития.



Вероятности при наличие на 
пространство на елементарните 
събития

Вероятността на достоверните събития е
равна на 1. Вероятността да се изтегли
червена топка от торба 1 е 1 (100%).

Вероятността на случайните събития е
по-малка от 1 и по-голяма от 0, например
вероятността да се изтегли червена топка
от торби 2, 3, 4 е съответно 5/6, 3/6 и 1/6.

 Вероятността на невъзможните събития
е 0. Вероятността да се изтегли червена
топка от торба 5 е 0.
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Трябва да се изтегли 
червена топка

1 2 3

4 5



Примери
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Статистическо определение за 
вероятност

При статистическите съвкупности събитията не са
равновъзможни.

Пример: При изпълнение на дузпа във футбола събитията
да се отбележи гол и да не се отбележи гол не са
равновъзможни.
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Статистическо определение 
за вероятност

n

f
W 

12

Относителна честота на събитието
Където: f – абсолютна честота на събитието;

n – брой на реализираните опити;



Въпрос № 16

Разпределение на 
вероятностите
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Разпределение на 
вероятностите

Съответствието между 
стойностите на 

променливата величината и 
тяхната вероятност 

/относителна честота W/. 
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Разпределение на вертикалния отскок при забиване 
(Spike) на елитни волейболисти (мъже)



Видове разпределения

Емпирични – разпределения на конкретните данни;

Теоретични – изведени на базата на многократни
проучвания и описани математически. Важно място в
статистическите проучвания има нормалното
разпределение.
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Нормално разпределение

Графиката на разпределението  
има вид на напречен разрез на 
камбана.
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f (X)



Симетричност на разпределението
Коефициент на асиметрия 
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f (X) As=0



Връх на разпределението
Коефициент на ексцес

Най-голямото струпване на 
стойностите (върхът на 

разпределението) е при 
средната стойност на 

променливата. 

Информация за върха на 
разпределението носи 

показателят коефициент на  
ексцес (Ех), който при идеално 

нормално разпределение е 
равен на 0.

Ако абсолютната стойност на 
коефициента по емпирични 
данни е до 1 се приема, че 

разпределението е с нормален 
ексцес.
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f (X) Ex=0



Разпределения с различни стойности 
на коефициенти на асиметрия и ексцес
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Емпирично 
разпределение с 

положителна асиметрия

Симетрично емпирично 
разпределение 

Емпирично 
разпределение с 

отрицателна асиметрия

Емпирично 
разпределение с 

отрицателен ексцес

Симетрично емпирично 
разпределение 

Емпирично 
разпределение с 

положителен ексцес



По данните от примера
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As=-0,019
Ex=0,380

Разпределението на 
стойностите е нормално.

Разпределение на вертикалния отскок при забиване 
(Spike) на елитни волейболисти (мъже)

n X min Xmax R `C S V As Ex

Spike 76 312 375 63 344,89 12,80 3,71 -0,019 0,380



Свойства на нормалното 
разпределение
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Правило на трите стандартни отклонения



Сигмален метод за разработване 
на нормативи
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Оценка Граници % от случаите

висока над 370 2,28

над средната от 358 до 370 13,59

средна от 332 до 357 68,27

под средната От 319 до 331 13,59

слаба под 319 2,28

319,3 370,5332,1 357,7

n X min Xmax R `C S V As Ex

Spike 76 312 375 63 344,89 12,80 3,71 -0,019 0,380



Въпрос 17 и 18
Интервално 
оценяване
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Основни понятия

Целта на статистическото 
проучване е да се направят 

изводи за генералната 
съвкупност. 

При провеждане на дадено 
изследване, обаче не се 

обхващат всички нейни единици, 
а относително малка, но 

представителна 
(репрезентативна) част – извадка. 
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Генерална 
съвкупност

Извадка

Подбор на 
единици, 
които се 

изследват

Вероятностни 
заключения 

за 
съвкупността



Основни понятия
Точкови оценки –
характеристики на 

извадката;

Параметри –
характеристики на 

генералната съвкупност. 
По принцип те са 

неизвестни, защото не е 
изследвана цялата 

съвкупност. 
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Параметри на 
съвкупността

Точкови оценки в извадката
Средна стойност

Стандартно отклонение
Коефициент на корелация

Генерална 
съвкупност

Извадка

По точковите 
оценки се правят 

вероятностни 
заключения за 

параметрите на 
съвкупността



Точкови оценки и параметри 
(означения)
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XСтатистическа характеристика
Точкова оценка 

от извадката
Параметър на 
съвкупността

Средно равнище  (ми)

Разсейване на стойностите S  (сигма)

Относителен дял Р  (пи)

Коефициент на корелация r  (ро)



Сигурност (възможност за грешка) 
на статистическите изводи

Решенията за генералната съвкупност, които се вземат
по данни от извадката, имат вероятностен характер.

Степента на сигурност на статистическия извод се
нарича гаранционна вероятност (Р).

Рискът да се допусне грешка се нарича равнище на
значимост ( ).
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В практиката се използват следните стойности за 
гаранционната вероятност (Р) и равнище на значимост ():

Р= 95%, на която съответства  = 0,05 (5% възможност за 
грешка); 

Р= 99%, на която съответства  = 0,01 (1% възможност за 
грешка);

Р= 99,9%, на която съответства  = 0,001 (0,1% възможност 
за грешка). 

28



Интервално оценяване –
обща представа

Статистически метод, с помощта на който по 
информация от точковите оценки от извадката 
се определя интервал, в който  вероятно 
попада параметърът на съвкупността.

Определеният интервал се нарича доверителен 
интервал. В средата на интервала е точковата 
оценка, а долната (Х’) и горната граница (Х”) на 
интервала отстоят на разстояние, наречено 
максимална грешка, която се бележи с 
(главната гръцка буква делта). 

Гаранционната вероятност (Р) е вероятността, 
параметърът на съвкупността да попада в 
определения интервал, а равнището на 
значимост () – вероятността параметърът да е 
извън този интервал. 
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Точкова 
оценка

Доверителен 
интервал

Максимална грешка 
()

X’ X”

Вероятност 
истинският 

параметър да е 
в границите 

между X’ и X”

Гаранционна
вероятност (Р)

Вероятност 
истинският 

параметър да е 
по-малък от Х‘
- равнище на 

значимост (/2)

Вероятност 
истинският 

параметър да е 
по-голям от Х”

Равнище на 
значимост (/2)

Стойности на променливата Х

Вероятности



Интервално оценяване на 
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Гаранционна 
вероятност P=95%

Равнище на 
значимост

=0,025

Равнище на 
значимост

=0,025

Числата U или t се определят в зависимост от обема на извадката и 
гаранционната вероятност. Процедурата се изучава в упражнение 9. 



Изследвана е височината от 
отскока при забиване (Spike) в 
репрезентативна извадка от 
генералната съвкупност 
елитни волейболисти. По 
данните от извадката са 
получени следните точкови 
оценки:

Да се определи интервалът, в 
който с 95% сигурност попада 
средната стойност на 
генералната съвкупност ().

Интервално оценяване на  по данните от 
примера в лекцията
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n `C S

Spike 76 344,89 12,80

Х’=342 см.

P=95%
=0,025 =0,025

Х’=347,8 см.



Големината на доверителния интервал 
на  зависи от:

Големината на извадката – колкото обемът на извадката е
по-голям – толкова по-малък е доверителният интервал на
.
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Пример 1 при n=76

n `C S P ∆ 𝒙

Spike 76 344,89 12,80 95 2,88 344,89

Х’=342 Х”=347,77

Пример 2 ако n=26

n `C S P ∆ 𝒙

Spike 26 344,89 12,80 95 4,92 344,89

Х’=339,9 Х”=349,8



Големината на доверителния интервал 
на  зависи от:

Сигурността на статистическия извод – колкото по-голяма
е гаранционната вероятност (Р) – толкова по-голям е
доверителният интервал на .
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n `C S P% ∆ 𝒙

Spike 76 344,9 12,80 95 2,88 344,89

Х’=342 Х”=347,77

n `C S P% ∆ 𝒙

Spike 76 344,9 12,80 99 3,79

344,89

Х’=341,1 Х”=348,7



Големината на доверителния интервал 
на  зависи от:

Разсейването на стойностите на в извадката – колкото по-
голямо е стандартното отклонение (S) – толкова по-голям е
доверителният интервал на .

34

Пример 1 по реалните данни

n `C S P ∆ 𝒙

Spike 76 344,89 12,80 95 2,88 344,89

Х’=342 Х”=347,77

Пример 2 ако S=30

n `C S P ∆ 𝒙

Spike 76 344,89 30 95 6,74 344,89

Х’=338,1 Х”=351,6



Благодаря за 
вниманието !
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