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HEURYSTYKI – KARTA ĆWICZEŃ 

Heurystyki – ćwiczenia 
Po przeczytaniu artykułu i wysłuchaniu nagrania postaraj się wykonać poniższe 
ćwiczenia. Najlepiej wydrukuj tę kartę i wykonaj zadania w swoim zakresie. Postaraj 
się także zapamiętać te metody i znaleźć dla nich jak najwięcej zastosowań w 
codziennym życiu.   

Ćwiczenia 
Wypełnij krótki test. Na wszystkie pytania postaraj się odpowiedzieć możliwie jak najbardziej instynktownie – na 
drugiej stronie znajdziesz prawidłowe odpowiedzi wraz z omówieniem mechanizmów, jakie odpowiadają za 
poszczególne popełniane przez nas błędy. 
 

1. Przy rzucie monetą szansa wypadnięcia orła i reszki to po 50%. Szansa wypadnięcia dwa razy z rzędu orła lub 
reszki to 25%, trzykrotnie – 12,5%, czterokrotnie 6,25%, pięciokrotnie 3,125, zaś sześciokrotnie 1,0625% W 
trakcie serii rzutów monetą wystąpiły trzy następujące sekwencje (O- orzeł, R- reszka): 

a. O R R O R 
b. R R O R O 
c. O O O O O 

Jaka jest szansa wypadnięcia orła w każdym z tych przypadków? 
 

2. W szpitalu rodzi się około 10 000 dzieci miesięcznie, w tym 30% chłopców i 70% dziewczynek. Tej nocy 
narodziło się już 5 chłopców ani jednej dziewczynki. Jakie jest prawdopodobieństwo, że rozpoczynający się 
poród zakończy się narodzinami chłopca? 

a. 2% 
b. 10% 
c. 30% 

 
3. Jak sądzisz – co jest częstszą przyczyną zgonów? 

a. Wypadki samochodowe 
b. Udary 
c. Cukrzyca 

Jak oceniasz stosunek prawdopodobieństwa poniesienia śmierci w wyniku tych trzech przyczyn? 
 
 

Odpowiedzi na pytania możesz zapisać poniżej, lub zapamiętać je i przejść do wyjaśnienia na drugiej stronie. 
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Odpowiedzi i wyjaśnienia 
1. Szansa w każdym z przypadków wynosi równo 50%. Nie przejmuj się jednak, jeśli Twoja odpowiedź była 

inna – występuje tutaj tak zwane prawo serii. Ludzie mają skłonność do wierzenia, że skoro ogólne 
prawdopodobieństwo serii zdarzeń jest bardzo niewielkie, to w przypadku, gdy mieliśmy do czynienia z 
kilkoma coraz mniej prawdopodobnymi wydarzeniami, kolejne z pewnością musi być już jej odwróceniem. 
To tak zwany paradoks hazardzisty – osoba przegrywająca pięć razy z rzędu prawie zawsze wierzy, że „w 
końcu się odkuje”, chociaż przegrane w grach losowych w żaden sposób nie wpływają dodatnio na 
prawdopodobieństwo zwycięstwa w kolejnym podejściu. 

 
2. Prawdopodobieństwo wynosi 30%. Mamy tutaj do czynienia z tak zwanym prawem małych liczb. Jeśli 

statystyka dotyczy bardzo dużej grupy, to wyniki w krótkiej serii nie mają tutaj żadnego znaczenia. 
Dodatkowo poprzez ustawienie w środku odpowiedzi 10% dokonałem nieco bardziej subtelnej 
manipulacji, niejako ustawiając Twój mózg w kierunku myślenia o niej, jako najbardziej rozsądnej. 30% dla 
większości osób wydaje się tutaj zbyt wysokim prawdopodobieństwem, skoro „przecież w końcu musi 
urodzić się dziewczynka”, a 2% to liczba absurdalnie wręcz mała. 

 
3. Wypadki samochodowe odpowiadają za dwukrotnie mniejszą liczbę zgonów, niż udary i zarazem 4-krotnie 

większą, niż cukrzyca. Mimo tego wiele osób ocenia prawdopodobieństwo śmierci w wyniku wypadku i 
cukrzycy jako znacząco większe, niż w przypadku udarów – jest to po prostu temat mniej „medialny”, więc 
jeśli w Twojej rodzinie sytuacja taka nie wystąpiła, masz pełne prawo nie znać statystyk i nie interesować 
się tematem, co ułatwia Twojemu mózgowi złapanie się w sidła heurystyki reprezentatywności. 

 

To już wszystko w tym zestawie ćwiczeń – zachęcam Cię do poszukania większej ilości informacji na temat heurystyk 
i błędów poznawczych i szukania sposobów, aby eliminować ich negatywny wpływ na podejmowane przez Ciebie 
decyzje życiowe. 


