
 

 

24 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Κλασικός ορισμός πιθανότητας 

 

1. Ρίχνουμε ένα αμερόληπτο νόμισμα τρεις φορές και σημειώνουμε κάθε φορά την ένδειξη  

     (κεφάλι ή γράμματα). 

      i)  Να βρεθεί ο δειγματικός χώρος Ω του πειράματος       

     ii) Nα βρεθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων: 

          α) Α: «στις τρεις ρίψεις οι δύο είναι γράμματα» 

          β) Β: «και οι τρεις ρίψεις είναι ίδιες» 

          γ) Γ: «μια τουλάχιστον ρίψη είναι κεφαλή» 

          δ) Δ: «μια το πολύ ρίψη είναι κεφαλή»                          

 

2. Ρίχνουμε ένα αμερόληπτο ζάρι μία φορά και καταγράφουμε την ένδειξη της άνω έδρας του. 

     i) Να βρεθεί ο δειγματικός χώρος του πειράματος 

     ii) Να βρεθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων: 

          Α: το αποτέλεσμα της ρίψης είναι άρτιος αριθμός. 

          Β: το αποτέλεσμα της ρίψης είναι αριθμός μικρότερος του 3 

          Γ: το αποτέλεσμα της ρίψης είναι αριθμός μικρότερος του 4 ή πολλαπλάσιο του 3 

          Δ: το αποτέλεσμα της ρίψης είναι περιττός αριθμός και μεγαλύτερος του 2 

 

3. Μεταξύ των οικογενειών με τρία παιδιά επιλέγουμε τυχαία μια οικογένεια και εξετάζουμε τα  

     παιδιά ως προς το φύλο και ως προς τη σειρά γέννησης τους. Θεωρούμε τα ενδεχόμενα: 

     Α: η οικογένεια έχει 2 κορίτσια. 

     Β: η οικογένεια έχει τουλάχιστον δύο κορίτσια. 

     Να βρεθούν οι πιθανότητες:          , , , ,          . 

 

4. Ένα κουτί περιέχει 15 σφαίρες από τις οποίες οι 6 είναι κίτρινες, οι 5 είναι μπλε  και οι 4  

 είναι ροζ .Αν πάρουμε στην τύχη μία σφαίρα από το κουτί ,να βρείτε την πιθανότητα να  

 πάρουμε σφαίρα : 

 i)   κίτρινη 

 ii)  ροζ η κίτρινη 

 iii) όχι μπλε.   

 

5. Ένα κουτί περιέχει 3 άσπρες (Α) και 2 μαύρες (Μ) μπάλες. Κάνουμε το εξής πείραμα: 

    Επιλεγούμε από το κουτί τυχαία μία μπάλα, καταγράφουμε το χρώμα της και χωρίς να την    

    επανατοποθετήσουμε στο κουτί επιλέγουμε μία δεύτερη μπάλα και στη συνέχεια με όμοιο τόπο   

    μια τρίτη μπάλα. Να βρεθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων: 

    Α: και οι τρείς μπάλες είναι μαύρες. 

    Β: επιλέχθηκαν τουλάχιστον δύο μαύρες. 

    Γ: η τρίτη μπάλα είναι άσπρη. 

 

6. Στα play off ενός πρωταθλήματος 2 ομάδες φτάνουν στον τελικό  και παίζουν μεταξύ τους   

     τόσους  αγώνες ώστε κάποια από τις δύο να πετύχει 2 συνεχόμενες ή 3 συνολικά νίκες ώστε να   

     ανακηρυχθεί πρωταθλήτρια. (Κάθε ομάδα έχει ίδια πιθανότητα νίκης σε κάθε αγώνα). 

      α) Πόσοι το πολύ αγώνες θα γίνουν; 

      β) Ποια η πιθανότητα να ανακηρυχθεί  πρωταθλήτρια µια ομάδα μετά από 3 αγώνες; 

      γ) Επίσης ποια η πιθανότητα η ομάδα που θα κερδίσει στον πρώτο αγώνα να είναι  

          πρωταθλήτρια. 

 

7. Σκεφτόμαστε ένα μονοψήφιο ακέραιο αριθμό διαφορετικό του μηδενός και τον υψώνουμε στο  

     τετράγωνο. Να βρεθεί η πιθανότητα των παρακάτω ενδεχομένων: 

     Α: Ο αριθμός που προκύπτει έχει τελευταίο ψηφίο το 6. 
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     Β: Ο αριθμός που προκύπτει έχει τελευταίο ψηφίο το 9. 

     Γ: Ο αριθμός που προκύπτει έχει τελευταίο ψηφίο το 6 ή το 9. 

 

8. Ο Χρήστος και ο Στέφανος παίζουν τάβλι και βρίσκονται προς το τέλος τον παιχνιδιού . Ο   

     Χρήστος για να κερδίσει πρέπει να φέρει «διπλές» ,ενώ ο Στέφανος κερδίζει σε οποιαδήποτε  

     άλλη περίπτωση. Ποια είναι η πιθανότητα για κάθε παίκτη να κερδίσει το παιχνίδι ; 

 

9.  Σ' ένα κουτί έχουμε 4 πράσινους ,10 κόκκινους και 6 κίτρινους βόλους. Αν πάρουμε έναν στην  

      τύχη ,να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχομένων : Α : Ο βόλος είναι κόκκινος 

Β : Ο βόλος δεν είναι πράσινος 

Γ : Ο βόλος είναι κόκκινος η δεν είναι πράσινος. 

 

10. Ένα κουτί περιέχει 4 κίτρινες, 3 πράσινες και 3 κόκκινες όμοιες μπάλες. Αν επιλέξουμε μέσα  

     από το κουτί τυχαία μία μπάλα, να βρείτε τη πιθανότητα των παρακάτω ενδεχομένων: 

     Α: η μπάλα είναι κίτρινη. 

     Β: η μπάλα είναι πράσινη ή κόκκινη. 

     Γ: η μπάλα δεν είναι κίτρινη η πράσινη. 

 

 

 

11. Ένα κουτί περιέχει 2 άσπρες, 4 μπλε,6 πράσινες και 8 κόκκινες όμοιες μπάλες. Αν επιλέξουμε  

     μέσα από το κουτί τυχαία μία μπάλα, να βρείτε τη πιθανότητα των παρακάτω ενδεχομένων: 

     Α: η μπάλα είναι μπλε , 

     Β: η μπάλα είναι άσπρη ή πράσινη  

     Γ: η μπάλα να μην  είναι άσπρη. 

 

12. Ρίχνουμε ένα αμερόληπτο ζάρι. Να βρεθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων: 

     Α: το αποτέλεσμα της ρίψης είναι περιττός αριθμός. 

     Β: το αποτέλεσμα της ρίψης είναι αριθμός μικρότερος του 2. 

 

13. Μια οικογένεια έχει 4 παιδιά από τα οποία τα δύο τελευταία είναι του ίδιου φύλλου. Να   

     βρεθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων: 

     K: το πρώτο παιδί είναι κορίτσι και η οικογένεια έχει μόνο ένα αγόρι. 

    Λ: η οικογένεια έχει ένα μόνο παιδί διαφορετικού φύλλου από το πρώτο παιδί. 

 

14. Ένα κουτί περιέχει 50 όμοιες σφαίρες αριθμημένες από το 1 έως το 50. Βγάζουμε τυχαία   

     μία σφαίρα Να βρείτε τη πιθανότητα των ενδεχομένων:   

     Α: Η σφαίρα που επιλέχθηκε έχει αριθμό που είναι πολλαπλάσιο του 6 ή πολλαπλάσιο του 4. 

     Β: Η σφαίρα που επιλέχθηκε έχει αριθμό που είναι πολλαπλάσιο μόνο του 6. 

 

15. Ρίχνουμε ταυτόχρονα ένα νόμισμα και ένα ζάρι. Να βρείτε τη πιθανότητα το αποτέλεσμα να  

     είναι γράμματα και περιττός αριθμός. 

 

16. Ρίχνουμε ένα νόμισμα 3 φορές. Να βρείτε τη πιθανότητα των παρακάτω ενδεχομένων: 

     Α: εμφανίζονται το πολύ 2 φορές γράμματα. 

     Β: εμφανίζεται τουλάχιστον μία φορά κεφαλή. 

     Γ: στη Τρίτη ρίψη εμφανίζονται γράμματα. 

 

17. Ο δειγματικός χώρος ενός πειράματος τύχης είναι Ω={1,2,3,4,5,6}.Θεωρούμε τα ενδεχόμενα  

     Α={1,4,5} και Β={1,3,6}.Να βρείτε τις πιθανότητες : 

     i)  P(A)              ii)P(B)                iii) P(AB)                    iv) P(AB) 

    v)  P(A-B)          vi)P(A΄) 
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18. Ο δειγματικός χώρος ενός πειράματος τύχης είναι Ω={1,2,3,4,5,6}.Θεωρούμε τα ενδεχόμενα  

     Α={1,4,5} και Β={1,3,6}.Να βρείτε τις πιθανότητες : 

     i)  P(A)              ii)P(B)                iii) P(AB)                    iv) P(AB) 

    v)  P(A-B)          vi)P(B΄) 

 

19. Θεωρούμε τον δειγματικό χώρο Ω={1,2,3,4,5,6,7,8} και τα ενδεχόμενα  

     Α={xΩ/ x ≤ 5} και Β={xΩ/ x >2}. 

     Επιλέγουμε τυχαία ένα στοιχείο του Ω. 

     α) Να γράψετε με αναγραφή τα ενδεχόμενα Α,Β, AB, AB, Α-Β και Α΄ Β΄ 

     β) Να βρείτε τις πιθανότητες : 

          i)  P(A)              ii)P(B)                 iii)  P(AB)     

        iv) P(A-B)           v)P(Α΄ Β΄)        vi)  P(AB)                     

 

20. Θεωρούμε τον δειγματικό χώρο Ω={1,2,3,…,20} και τα ενδεχόμενα  

     Α={xΩ/ x είναι πολλαπλάσιο του 2} και Β={xΩ/ x είναι πολλαπλάσιο του 5}. 

     Επιλέγουμε τυχαία ένα στοιχείο του Ω. 

     α) Να γράψετε με αναγραφή τα ενδεχόμενα Α,Β, AB  και  Α-Β 

     β) Να βρείτε τις πιθανότητες : 

         i)  p(A)              ii)p(B)                iii) p(AB)    και                    iv) ) p(A-B) 

 

21. Σε ένα λύκειο η Γ΄ Λυκείου έχει 70 μαθητές. Αν επιλέξουμε τυχαία ένα μαθητή από το   

     παραπάνω Λύκειο ,τότε η πιθανότητα αυτός να είναι μαθητής της Γ΄ Λυκείου είναι 28%,ενώ η  

     πιθανότητα να είναι μαθητής της Α΄ Λυκείου είναι 34%.Να βρείτε : 

     α) το πλήθος των μαθητών όλου του Λυκείου 

     β) το πλήθος των μαθητών της Α΄ Λυκείου και το πλήθος των μαθητών της Β΄ Λυκείου 

 

22. Δίνεται η εξίσωση 3 2
2 4 0   x x x  , όπου τα α,β καθορίζονται από τη ρίψη δύο  

     αμερόληπτων ζαριών. Να βρείτε τη πιθανότητα η εξίσωση να έχει ρίζα το -2. (Απ. 1/12) 

 


