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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1Ο: ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΔ
ε έλα πείξακα ηύρεο κε ηζνπίζαλα απνηειέζκαηα νξίδνπκε ωο πηζαλόηεηα ηνπ ελδερνκέλνπ Α ηνλ
αξηζκό:
Ρ(Α)=

Πιήζνο επλνϊθώλ πεξηπηώζεωλ    

Πιήζνο δπλαηώλ πεξηπηώζεωλ    

Ηδηόηεηες:
α. Ρ(Ω)=

 
 

β. Ρ(  )=

 1.
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γ. Γηα θάζε ελδερόκελν Α ηζρύεη: 0  Ρ(Α)  1.
ΑΠΟΓΔΗΞΖ: Πξνθαλώο 0  Ν(Α)  Ν(Ω) θαη άξα:
:   

0  Ν(Α)  Ν(Ω) 

0
( ) ()


 0  ()  1 .
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ΚΑΝΟΝΔ ΛΟΓΗΜΟΤ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΩΝ:
Έζηω Α θαη Β δπν ελδερόκελα ηνπ δ.ρ. Ω ελόο πεηξάκαηνο ηύρεο. Σόηε ηζρύνπλ νη επόκελνη
θαλόλεο:
α. Απιός Προζζεηηθός Νόκος:
Αλ ηα Α θαη Β είλαη αζπκβίβαζηα ηόηε: Ρ(Α  Β)=Ρ(Α)+Ρ(Β).
β. Γηα δπν ζπκπιεξωκαηηθά ελδερόκελα Α θαη Α΄ ηζρύεη όηη: Ρ(Α΄)=1-Ρ(Α).
Ιζνδύλακα ηζρύεη θαη: Ρ(Α)+Ρ(Α΄)=1 θαη Ρ(Α)=1-Ρ(Α΄).
γ. Προζζεηηθός Νόκος:
Αλ Α θαη Β ελδερόκελα ηνπ δ.ρ. Ω ελόο πεηξάκαηνο ηύρεο ηόηε γεληθά:
Ρ(Α  Β)=Ρ(Α)+Ρ(Β)-Ρ(Α  Β).
δ. Αλ Α  Β ηόηε : Ρ(Α)  Ρ(Β).
ε. Αλ Α θαη Β ελδερόκελα ηνπ δ.ρ. Ω ελόο πεηξάκαηνο ηύρεο ηόηε γεληθά:
Ρ(Α-Β)=Ρ(Α)- Ρ(Α  Β) θαη νκνίωο Ρ(Β-Α)=Ρ(Β)- Ρ(Α  Β).
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ΥΡΖΗΜΔ ΔΚΦΡΑΔΗ ΓΗΑ ΑΚΖΔΗ:
Έθθραζε 1:
“Σν ελδερόκελν Α πξαγκαηνπνηείηαη” :

Ψάρλνπκε ηελ πηζαλόηεηα Ρ(Α).
Έθθραζε 2:
“Σν ελδερόκελν Α δελ πξαγκαηνπνηείηαη” :

Ψάρλνπκε ηελ πηζαλόηεηα Ρ(Α΄).
Έθθραζε 3:
“Πξαγκαηνπνηείηαη έλα ηνπιάρηζηνλ από ηα Α θαη Β” ή
“Πξαγκαηνπνηείηαη ην Α ή ην Β” :

Ψάρλνπκε ηελ πηζαλόηεηα Ρ(Α  Β).
Έθθραζε 4:
“Πξαγκαηνπνηνύληαη θαη ην Α θαη ην Β” ή
“Πξαγκαηνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα ηα Α θαη Β” :
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Ψάρλνπκε ηελ πηζαλόηεηα Ρ(Α  Β).
Έθθραζε 5:
“Γελ πξαγκαηνπνηείηαη θαλέλα από ηα Α θαη Β” ή
“Γελ πξαγκαηνπνηείηαη έλα ηνπιάρηζηνλ από ηα Α θαη Β” :

Ψάρλνπκε ηελ πηζαλόηεηα Ρ(Α  Β)΄ ή ηελ Ρ(Α΄  Β΄).
Έθθραζε 6:
“Πξαγκαηνπνηείηαη κόλν ην Α” ή
“Πξαγκαηνπνηείηαη ην Α θαη όρη ην Β” :

Ψάρλνπκε ηελ πηζαλόηεηα Ρ(Α-Β) ή ηελ Ρ(Α  Β΄).
Οκνίωο θαη “Πξαγκαηνπνηείηαη κόλν ην Β” ή “Πξαγκαηνπνηείηαη κόλν ην Β θαη όρη ην Α” :
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Ψάρλνπκε ηελ πηζαλόηεηα Ρ(Β-Α) ή ηελ Ρ(Β  Α΄).
Έθθραζε 7:
“Η πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Α ζπλεπάγεηαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Β” ή
“ Όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ην Α πξαγκαηνπνηείηαη θαη ην Β” :

Β
Α
Ω

Σόηε Α  Β άξα θαη Ρ(Α)  Ρ(Β).
Έθθραζε 8:
“Πξαγκαηνπνηείηαη αθξηβώο έλα από ηα Α θαη Β” :

Ψάρλνπκε ηελ πηζαλόηεηα Ρ[(Α-Β)  (Β-Α)].
Έθθραζε 9:
“Γελ πξαγκαηνπνηείηαη ην Α ή πξαγκαηνπνηείηαη ην Β” :
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Ψάρλνπκε ηελ πηζαλόηεηα Ρ(Α΄  Β).
Έθθραζε 10:
“Γελ πξαγκαηνπνηνύληαη ζπγρξόλωο ηα Α θαη Β” :

Ψάρλνπκε ηελ πηζαλόηεηα Ρ(Α  Β)΄ ή ηελ Ρ(Α΄  Β΄).
ΑΚΖΔΗ:
Α’ ΟΜΑΓΑ:
1. Από κηα ηξάπνπια κε 52 θύιια επηιέγνπκε έλα ζηελ ηύρε. Να βξεζνύλ νη πηζαλόηεηεο:
α. ην θύιιν είλαη θνύπα.
β. ην θύιιν δελ είλαη θνύπα.
2. ε κηα θξνπηηέξα βξίζθνληαη 4 κήια, 2 πνξηνθάιηα, 3 αριάδηα θαη 5 καληαξίληα.
Δπηιέγνπκε ηπραία έλα θξνύην. Να βξεζνύλ νη επόκελεο πηζαλόηεηεο :
α. Σν θξνύην είλαη καληαξίλη.
β. Σν θξνύην είλαη πνξηνθάιη ή καληαξίλη.
γ. Σν θξνύην δελ είλαη νύηε αριάδη νύηε κήιν.
3. ε κηα έξεπλα πνπ έγηλε ξωηήζεθαλ 50 νηθνγέλεηεο πόζα παηδηά έρνπλ θαη ηα απνηειέζκαηα
θαίλνληαη ζηνλ παξαθάηω πίλαθα :
Αξηζκόο
νηθνγελεηώλ
Αξηζκόο παηδηώλ
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Να βξεζεί ε πηζαλόηεηα αλ επηιέμνπκε κηα νηθνγέλεηα ζηελ ηύρε λα έρεη:
α. ην πνιύ 2 παηδηά.
β. πεξηζζόηεξα από 4 παηδηά.
4. Έζηω ηα ζύλνια: Ω= {    /1    15 } , Α= {   / ω ηέιεην ηεηξάγωλν } ,
Β= {   / ω πνιιαπιάζην ηνπ 2 } θαη Γ= {   / ω πνιιαπιάζην ηνπ 5 }.
Αλ επηιέμνπκε ηπραία έλα ζηνηρείν ηνπ Ω λα βξεζνύλ νη πηζαλόηεηεο :
α. Να αλήθεη ζην Α.
β. Να αλήθεη θαη ζην Α θαη ζην Γ.
γ. Να αλήθεη θαη ζην Β θαη ζην Γ.
δ. Να αλήθεη ζην Γ θαη όρη ζην Β.
ε. Να κελ αλήθεη ζην Α.
Β’ ΟΜΑΓΑ:
1. Αλ γηα ηα ελδερόκελα Α θαη Β ελόο δ.ρ. Ω ηζρύνπλ:
Ρ(Α  Β)=0,1 θαη

( ) () (   )


2
3
4

λα βξεζνύλ νη Ρ(Α), Ρ(Β) θαη Ρ(Α  Β).

2. Γηα ηα ελδερόκελα Α θαη Β ελόο δ.ρ. Ω ηζρύνπλ:
4
8
4
Ρ(Α΄)= , Ρ(Β΄)=
θαη Ρ(Α  Β)= . Να βξεζεί ε πηζαλόηεηα Ρ(Α  Β).
15
15
5
3. Γηα ηα ελδερόκελα Α θαη Β ελόο δ.ρ. Ω ηζρύνπλ:
2
1
1
Ρ(Α  Β)= , Ρ(Α  Β)= θαη Ρ(Α΄)= . Να βξεζνύλ νη πηζαλόηεηεο Ρ(Β) θαη Ρ(Α  Β΄).
5
4
2
4. Γηα ηα ελδερόκελα Α θαη Β ελόο δ.ρ. Ω ηζρύνπλ:
2
9
Ρ(Α  Β)= θαη Ρ(Α  Β)=
θαη Ρ(Α)=2Ρ(Β΄). Να βξεζεί ε πηζαλόηεηα Ρ(Β).
5
10
5. Γηα ηα ελδερόκελα Α θαη Β ηνπ ίδηνπ δ.ρ. Ω δίλεηαη όηη:
1
1
Ρ(Α΄)= , Ρ(Β΄)= θαη Ρ(Α  Β)=0,5. Να βξείηε ηελ πηζαλόηεηα λα κελ ζπκβεί θαλέλα
3
4
από ηα Α θαη Β.
6. Γηα ηα ελδερόκελα Α θαη Β ελόο δ.ρ. Ω ηζρύνπλ:
7
3
Ρ(Α  Β)= , Ρ(Α  Β)= θαη Ρ(Α΄)=3Ρ(Β΄). Να βξεζνύλ νη Ρ(Α) θαη Ρ(Β).
8
8
7. Αλ ηα ελδερόκελα Α θαη Β ελόο δ.ρ. είλαη αζπκβίβαζηα θαη επίζεο ηζρύεη όηη:
 ( ) 3
 θαη Ρ(Α  Β)=0,8. Να βξεζνύλ νη πηζαλόηεηεο Ρ(Α) θαη Ρ(Β).
() 5
1
5
1
8. Γηα ηα ελδερόκελα Α θαη Β ελόο δ.ρ. ηζρύεη Ρ(Α΄)= , Ρ(Α  Β)= θαη Ρ(Α  Β)= .
3
6
6
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Να ππνινγηζηεί ε πηζαλόηεηα Ρ(Β΄).
9. Γηα ηα ελδερόκελα Α θαη Β ελόο δ.ρ. ηζρύεη Ρ(Β)=1-2Ρ(Α), 5Ρ(Α  Β)=3 θαη
2+10 Ρ(Α  Β)=3. Να βξεζνύλ νη πηζαλόηεηεο Ρ(Α) θαη Ρ(Β).
10. Γηα ηα ελδερόκελα Α θαη Β ελόο δ.ρ. ηζρύεη: Ρ(Α)=0,5 , Ρ(Β)=0,3 θαη Ρ(Α  Β)=0,7.
Να βξεζνύλ νη πηζαλόηεηεο:
α. Να πξαγκαηνπνηεζνύλ ζπγρξόλωο ηα Α θαη Β.
β. Να κελ πξαγκαηνπνηεζεί θαλέλα από ηα Α θαη Β.
γ. Να πξαγκαηνπνηεζεί κόλν ην Β.
δ. Να πξαγκαηνπνηεζεί κόλν έλα από ηα Α θαη Β.
11. Έλαο καζεηήο ιύλνληαο κηα άζθεζε πηζαλνηήηωλ, βξήθε Ρ(Α)=0,6 , Ρ(Β)=0,8 θαη
Ρ(Α  Β)=0,3. Να απνδείμεηε όηη έρεη θάλεη ιάζνο.
1
1
1
, Ρ(Β)=
θαη Ρ(Α  Β)= .
3
4
6
Να βξεζνύλ νη πηζαλόηεηεο Ρ(Α  Β), Ρ(Α  Β΄), Ρ(Α΄  Β) θαη Ρ(Α΄  Β).

12. Γηα ηα ελδερόκελα Α θαη Β ελόο δ.ρ. ηζρύεη Ρ(Α)=

13. Όια ηα δπλαηά απνηειέζκαηα ελόο πεηξάκαηνο ηύρεο είλαη ηζνπίζαλα. Γηα ηα ελδερόκελα
Α θαη Β ηζρύεη όηη Ρ(Α-Β)=Ρ(Β-Α)=0,5. Να απνδείμεηε όηη ηα Α θαη Β είλαη
αζπκβίβαζηα.
14. Γηα ηα ελδερόκελα Α θαη Β ελόο δ.ρ. ηζρύεη 3Ρ(Α  Β)=1+3 Ρ(Α-Β). Να βξεζεί ε Ρ(Β΄).

Γ’ ΟΜΑΓΑ:
1. ε έλα ζρνιείν 150 καζεηέο ξωηήζεθαλ θαηά πόζν αζρνινύληαη κε θάπνην από ηα δπν ζπνξ:
κπάζθεη θαη πνδόζθαηξν. Η έξεπλα έδεημε όηη 120 αζρνινύληαη κε ην πνδόζθαηξν, 105 κε ην
κπάζθεη θαη 80 θαη κε ηα δπν ζπνξ. Να βξεζεί ε πηζαλόηεηα αλ επηιέμνπκε ηπραία έλα καζεηή,
λα αζρνιείηαη ηνπιάρηζηνλ κε έλα από ηα δπν ζπνξ.
2. Μηα έξεπλα κε ζθνπό λα δείμεη ηηο πξνηηκήζεηο ηωλ απηνθηλεηηζηώλ όζνλ αθνξά ηα αμεζνπάξ
ηνπ απηνθηλήηνπ, έδωζε ηα παξαθάηω απνηειέζκαηα: 80% ζέινπλ ην απηνθίλεηό ηνπο λα έρεη
ζηεξενθωληθό, 30% ζέινπλ θιηκαηηζκό θαη 15% θαη ηα δπν. Γηαιέγνπκε ηπραία έλα άηνκν πνπ
πήξε κέξνο ζηελ έξεπλα. Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα:
α. Να κελ ζέιεη ζηεξενθωληθό.
β. Να ζέιεη ην ιηγόηεξν έλα από ηα δπν αμεζνπάξ (ζηεξενθωληθό, θιηκαηηζκό).
3. Γίλεηαη έλα πξόβιεκα ζε δπν καζεηέο Α θαη Β. Η πηζαλόηεηα λα ην ιύζεη ν Α είλαη 15%, ελώ ε
πηζαλόηεηα λα ην ιύζεη ν Β είλαη 20%. Η πηζαλόηεηα λα ην ιύζνπλ θαη νη δπν είλαη 10%. Να
βξεζεί ε πηζαλόηεηα:
α. Να ην ιύζεη έλαο ηνπιάρηζηνλ από ηνπο δπν. β. Να ην ιύζεη κόλν έλαο από ηνπο δπν.

EΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΨΙΣΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟ

ελίδα -7-

4. ε κηα ηάμε 30 καζεηώλ νη 20 δελ ζπκπαζνύλ ηα καζεκαηηθά, νη 14 δελ ζπκπαζνύλ ηα αξραία
θαη 5 δελ ζπκπαζνύλ θαλέλα από ηα δπν. Αλ ηπραία επηιεγεί έλαο καζεηήο, πνηα ε πηζαλόηεηα
λα ζπκπαζεί θαη ηα δπν καζήκαηα;
5. Από 100 καζήηξηεο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ ελόο ζρνιείνπ νη 28 ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα κπάζθεη, νη
36 ζηελ νκάδα βόιεϋ ελώ νη 23 ζπκκεηέρνπλ κόλν ζηελ νκάδα βόιεϋ. Αλ επηιέμνπκε ηπραία κηα
καζήηξηα, λα βξεζνύλ νη πηζαλόηεηεο λα ζπκκεηέρεη:
α. θαη ζηηο δπν νκάδεο.
β. ηνπιάρηζηνλ ζε κηα από ηηο δπν νκάδεο.
γ. κόλν ζηελ νκάδα κπάζθεη.
δ. λα κελ ζπκκεηέρεη ζε θακία από ηηο δπν νκάδεο.
ε. κόλν ζε κηα από ηηο δπν νκάδεο.
δ. ην πνιύ ζε κηα από ηηο δπν νκάδεο.
6. Έλα ιύθεην ζηε επαξρία έρεη 50 καζεηέο από ηνπο νπνίνπο 20 είλαη ζηελ Α΄ ηάμε. Αλ
επηιέμνπκε ηπραία
έλα καζεηή ηνπ ιπθείνπ, ε πηζαλόηεηα λα είλαη καζεηήο ηεο Β΄ ηάμεο είλαη 34%. Να βξείηε:
α. ηελ πηζαλόηεηα ν καζεηήο λα είλαη ηεο Α΄ ηάμεο.
β. πόζνπο καζεηέο έρεη ε Γ΄ ηάμε.
γ. ηελ πηζαλόηεηα ν καζεηήο λα είλαη ηεο Γ΄ ηάμεο.
2
ηωλ
5
θνξηηζηώλ επέιεμαλ ηελ νκάδα ηνπ βόιεϋ. Δπηιέγνπκε ηπραία έλα άηνκν. Αλ ε πηζαλόηεηα λα
είλαη αγόξη θαη λα κελ επέιεμε ην βόιεϋ είλαη 40%, λα βξείηε:
α. πόζα είλαη ηα αγόξηα θαη πόζα ηα θνξίηζηα. β. ηελ πηζαλόηεηα λα είλαη θνξίηζη πνπ δελ
επέιεμε βόιεϋ.

7. Η Α΄ ηάμε ελόο ιπθείνπ έρεη 50 αγόξηα θαη θνξίηζηα. Σν 20% ηωλ αγνξηώλ θαη ηα
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ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΜΑΣΩΝ: ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΔ ΘΔΜΑ 2Ο
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