
POKER
Beregning af sandsynligheder for de kendte pokerhænder.

Der deles 5 kort ud.
Samtlige pokerhænder er: 

Kilde: http://www.math.uah.edu/stat/games/Poker.html

Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Poker



> > 
(1)(1)

> > 

> > 

(2)(2)
> > 

(3)(3)

Definerer proceduren , så vi slipper for at skrive  :

2598960

2598960

Et par



> > 

> > 
(1.1)(1.1)

(1.2)(1.2)

a) udvælge den størrelse, der skal være et par af: K(13,1) = 13
b) udvælge de 2 kulører af kortet: K(4,2)
c) udvælge de 3 størrelser, som der ikke skal være par af: K(12,3)
d) udvælge kuløren af hver af kortene fra c): K(4,1)  = 4 for hver af de 3 kort

1098240

0.4225690276

Konklusion: sandsynligheden for et par som pokerhånd er 

To par



(2.2)(2.2)

> > 

(2.1)(2.1)
> > 

a) udvælge de størrelser, der skal være to par af: K(13,2)
b) udvælge de 2 kulører af kortet: K(4,2) for hver
c) udvælge den størrelse, som der ikke skal være par af: K(11,1) =11
d) udvælge kuløren af kortet fra c): K(4,1) =4

123552

0.04753901561

Konklusion: sandsynligheden for to par som pokerhånd er 

Tre ens



(3.2)(3.2)

> > 

> > 

(3.1)(3.1)

NB: fejl i d), skal være , ikke 

a) udvælge den størrelse, der skal være tre ens af: K(13,1) = 13
b) udvælge de 3 kulører af kortet: K(4,3)
c) udvælge de størrelser, som der ikke skal ens af: K(12,2)
d) udvælge kuløren af kortet fra c): K(4,1) = 4 for hver af de 2 kort

54912

0.02112845138

Konklusion: sandsynligheden for tre ens som pokerhånd er 

Straight flush



> > 

(4.2)(4.2)

(4.1)(4.1)

> > 

a) udvælge den mindste størrelse (1, 2, ... , 10): 10
b) udvælge kuløren af kortet: K(4,1) = 4

40

0.00001539077169
Konklusion: sandsynligheden for straight flush som pokerhånd er 

Straight

a) udvælge den mindste størrelse (1, 2, ... , 10): 10



> > 

> > 

> > 

(5.2)(5.2)

(6.1)(6.1)

(6.2)(6.2)

(5.1)(5.1)

> > 

b) udvælge kuløren af kortet: K(4,1) = 4 for hvert af de 5 kort
Herfra skal trækkes antal straight flush!

10200

0.003924646782

Konklusion: sandsynligheden for straight som pokerhånd er 

Flush

a) udvælge en kulør: K(4,1) = 4
b) udvælg 5 kort fra denne kulør: K(13,5)
Herfra skal trækkes antal straight flush!

5108



(7.2)(7.2)

(7.1)(7.1)

(6.2)(6.2)

> > 

> > 

0.001965401545

Konklusion: sandsynligheden for flush som pokerhånd er 

Full house

a) udvælge en størrelse: K(13,1) = 13
b) udvælg de 3 kort af samme størrelse: K(4,3) = 4
c) udvælg den anden størrelse: K(12,1) = 12
d) udvælg de 2 kort af samme størrelse: K(4,2)

3744

0.001440576230

Konklusion: sandsynligheden for full house som pokerhånd er 

Fire ens



(8.1)(8.1)

(9.1)(9.1)

> > 

> > 

(8.2)(8.2)

(6.2)(6.2)

> > 

a) udvælge en størrelse: K(13,1) = 13
b) udvælg de 4 kort af samme størrelse: K(4,4) = 1
c) udvælg den anden størrelse: K(12,1) = 12
d) udvælg kortet af denne størrelse: K(4,1) = 4

624

0.0002400960384

Konklusion: sandsynligheden for fire ens som pokerhånd er 

Højt kort, dvs. ingen af ovenstående hænder

0.5011773940

Konklusion: sandsynligheden for højt kort som pokerhånd er 


