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ΙΣΟΠΙΘΑΝΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ-ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Συχνότητα – Σχετική συχνότητα 

Αν σε ν εκτελέσεις ενός πειράματος ένα ενδεχόμενο Α πραγματοποιείται Av φορές ,τότε 

ο αριθμός Av λέγεται συχνότητα του ενδεχομένου Α, ενώ το κλάσμα A
A

v
f

v
 λέγεται 

σχετική συχνότητα του ενδεχομένου Α. 

Αν Ω= 1 2, ,...,    είναι ο δειγματικός χώρος ενός πειράματος με τα στοιχειώδη 

ενδεχόμενα 1 2, ,...,    και 1 2k ,k ,...,k ,οι αντίστοιχες συχνότητες σε ν εκτελέσεις του 

πειράματος ,τότε:  

             ifi , i 1,2,...,
v


    και 1 2

1 2

k k ... k v
f f ... f 1

v v




  
       

Σχόλια: 1. Αν Ω ο δειγματικός χώρος ,τότε 
v

f 1
v

   . 

         2. Αν Α και Β είναι δύο ασυμβίβαστα ενδεχόμενα, τότε: A B A Bv v v   , οπότε     

                                        A B A B
A B A B

v v v v
f f f

v v v



     . 

Νόμος των μεγάλων αριθμών 
 Έχει διατυπωθεί ότι αν ένα πείραμα επαναληφθεί πολλές φορές, τότε η σχετική 

συχνότητα εμφάνισης των διαφόρων ενδείξεων – στοιχειωδών ενδεχομένων τείνει 
να σταθεροποιηθεί σε μια τιμή για κάθε ένδειξη, όχι πάντα ίδια για όλες τις ενδείξεις.  

 
Κλασσικός ορισμός πιθανότητας 

Σε τέτοιες περιπτώσεις λέμε ότι τα απλά ενδεχόμενα είναι ισοπίθανα.  

 Ρ(Ω)=
N( )

1
N( )





 

 Ρ( O )=
0

0
N( )




 

 Για κάθε ενδεχόμενο Α και 0 N(A) N( )   ,οπότε 0 P(A) 1  . 

Ορισμός :Σε ένα πείραμα με ισοπίθανα αποτελέσματα ορίζουμε ως πιθανότητα 

του  ενδεχομένου Α και συμβολίζουμε με Ρ(Α) τον αριθμό: 

    Ρ(Α)= πλήθος ευνοϊκών περιπτώσεων/ πλήθος δυνατών περιπτώσεων =
N(A)

N( )
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Ένα δοχείο περιέχει 15 σφαίρες από τις οποίες οι 11 είναι πράσινες και οι 4 

άσπρες και 17 κύβους από τους οποίους οι 13 είναι πράσινοι και οι 4 είναι 
άσπροι. Παίρνουμε τυχαία ένα αντικείμενο από το δοχείο. Να βρείτε την 
πιθανότητα να είναι πράσινο. 
 

2. Ένα κουτί περιέχει 8 άσπρες, 6 μαύρες και 5 κόκκινες σφαίρες. Ποια είναι η 

πιθανότητα  να διαλέξουμε: 

          Α) Μια κόκκινη σφαίρα.        Β) Λευκή ή μαύρη.    Γ) Ούτε κόκκινη ούτε άσπρη. 

 
3. Ένα κουτί περιέχει 10 μαύρα, 8 μπλε, 4 κόκκινα και 5 κίτρινα μολύβια. Παίρνουμε 

ένα μολύβι στην τύχη. Να βρείτε την πιθανότητα να είναι:   
α)   κίτρινο   β)   μαύρο ή κόκκινο         γ)   ούτε μαύρο ούτε μπλε 
 
4. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τους βαθμούς των μαθητών μιας τάξης στα 

Μαθηματικά.           

Βαθμός 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Πλήθος μαθητών 1 0 3 2 5 9 2 4 1 1 2 

     Επιλέγουμε τυχαία ένα μαθητή της τάξης. Να βρείτε την πιθανότητα:    
α)   Να έχει βαθμό μικρότερο του 14.  
β)   Να έχει βαθμό τουλάχιστον 16      

 
5. 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. 

 
6. Κληρωτίδα περιέχει 20 μπαλάκια αριθμημένα από το 1 έως το 20. Επιλέγουμε 

τυχαία ένα. Ποια είναι η πιθανότητα 

 Η ένδειξη να είναι μικρότερη του 6 ή πολλαπλάσια του 6; 

 Η ένδειξη να είναι το μέγιστο της f(x)=-x2+10x-10. 

7. Δύο παίκτες παίζουν ένα παιχνίδι ρίχνοντας δύο ζάρια. Αν εμφανιστεί ο αριθμός 5  

ή 6  κερδίζει ο πρώτος, διαφορετικά ο δεύτερος. Ποιος έχει περισσότερες 

πιθανότητες  να κερδίσει; 

8. Έστω Ω = {ω  Ν / 1  ω  10} ένας δειγματικός χώρος, ο οποίος αποτελείται 

από απλά   ισοπίθανα ενδεχόμενα. Επιλέγουμε τυχαία ένα απλό ενδεχόμενο λ  
Ω. Να βρείτε την  πιθανότητα η εξίσωση x2 + 4x + λ = 0 να μην έχει πραγματικές 
ρίζες.  
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9. Θεωρούμε το δ.χ. Ω={α,β,γ,δ,ε} με ισοπίθανα απλά ενδεχόμενα:    
  Να υπολογισθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων : Α={α,β,γ},  Β={γ,δ,ε}      
Γ={α,δ},  Α΄,Β΄,Γ΄,   ΑΒ,   ΒΓ΄, (ΑΒ) Γ΄.  
     
10. Έστω  Ω={1,2,3,…,ν} ο δειγματικός χώρος πειράματος τύχης που αποτελείται από   

ισοπίθανα  ενδεχόμενα, όπου ν είναι η λύση της εξίσωσης  
ν

3 2 16 . Αν 

ΩΑ   ένα ενδεχόμενο, που περιέχει τις τιμές του λ  ώστε η εξίσωση 

0λx4x 2   να μην     έχει πραγματικές ρίζες, να βρείτε την Ρ(Α). 
 

11. Δίνεται η εξίσωση (2λ – 3)x2 – λ + 4 = 0,  λ 
3

2

 
  
 

.  Ρίχνουμε ένα ζάρι μια 

φορά και    την ένδειξή του την αντικαθιστούμε στη θέση του λ, στην παραπάνω 
εξίσωση. Να βρεθεί  η πιθανότητα η εξίσωση που θα προκύψει να έχει ρίζες 
πραγματικές και άνισες. 
 

12. Ένα κουτί περιέχει 12 άσπρες μπάλες, x κόκκινες και y μαύρες. Παίρνουμε τυχαία 

μια μπάλα. Η πιθανότητα να πάρουμε κόκκινη μπάλα είναι 
2

1
 και η πιθανότητα να 

πάρουμε μαύρη είναι 
3

1
. Να βρείτε πόσες μπάλες υπάρχουν στο κουτί. 

13. Ένα κουτί περιέχει 10 μαύρες, χ άσπρες και ψ πράσινες σφαίρες. Αν επιλέξουμε 

τυχαία μια σφαίρα, η πιθανότητα να είναι άσπρη είναι 
15

4
 και η πιθανότητα να 

είναι πράσινη είναι 
5

2
. Να βρείτε: 

                                           i)Την πιθανότητα η σφαίρα να μην είναι μαύρη. 

                                           ii)Την πιθανότητα η σφαίρα να είναι μαύρη ή άσπρη. 

                                           iii)Πόσες είναι όλες οι σφαίρες; 

14. Μία κάλπη περιέχει 30 μπάλες, από τις οποίες οι 10 είναι λευκές και οι υπόλοιπες 
μαύρες  ή κόκκινες. Επιλέγουμε μία μπάλα τυχαία. Η πιθανότητα να είναι κόκκινη 

είναι 
λ

λ+1
, ενώ  να είναι μαύρη είναι 

λ

λ+5
. Πόσες μαύρες και πόσες κόκκινες 

μπάλες περιέχει η κάλπη; 
 

15. Έστω ο δειγματικός χώρος Ω={1,2,3,…ν}, με ισοπίθανα απλά ενδεχόμενα το 
δείγμα των   οποίων έχει διάμεσο δ=4,5.  

i.   Να δείξεις ότι ν=8 

ii.   Επιλέγουμε τυχαία από το Ω ένα αριθμό λ ποια η πιθανότητα ώστε η τυπική       
      απόκλιση   των αριθμών λ,2λ,6λ να είναι μεγαλύτερη του 7.  
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ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Αξιωματικός αριθμός πιθανότητας 
Ο κλασσικός ορισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ στην περίπτωση που τα 

στοιχειώδη ενδεχόμενα είναι ισοπίθανα. Γενικότερα ισχύει ο παρακάτω αξιωματικός 

ορισμός πιθανότητας. 

 

 Ειδικά όταν δεν ισχύει ο κλασσικός ορισμός ,ως πιθανότητα λαμβάνεται το όριο της 

σχετικής συχνότητας. Όταν έχουμε Ω= 1 2 v, ,...,   και χρησιμοποιούμε την φράση 

«παίρνουμε τυχαία ένα στοιχείο του Ω», θα εννοούμε ότι όλα τα δυνατά αποτελέσματα 

είναι ισοπίθανα με πιθανότητα
1

v
. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Σ’ ένα διαγωνισμό της Ελλ. Μαθ. Εταιρείας παίρνουν μέρος 4 μαθητές από ένα Λύκειο 

των Αθηνών. Οι πιθανότητες του 1ου , του 2ου , του 3ου και του 4ου για να πάρουν το 

πρώτο βραβείο είναι ανάλογες των αριθμών 3,5,7,9 αντίστοιχα. Να βρεθούν οι 

πιθανότητες αυτές. 

2. Τα δυνατά αποτελέσματα ω1,ω2,ω3 ενός πειράματος τύχης πραγματοποιούνται  

με σχετικές  συχνότητες 2-
2


,  



1
, 

2

1
αντίστοιχα. Βρείτε το λ ώστε αυτές να 

αντιπροσωπεύουν τις πιθανότητες των ω1,ω2,ω3. 

3. Έστω Ω= 4321 ,,,  . Δείξτε ότι δεν υπάρχουν κ,λ R  ώστε Ρ(ω1)=2λ, 

Ρ(ω2)=
2

3
-2κ,   Ρ(ω3)=κ2+λ2-2λ,   Ρ(ω4)=2κ-2κλ-

2

1
. 

 

Ορισμός :Έστω Ω= 1 2, ,...,    ένας δειγματικός χώρος ν στοιχείων. Σε κάθε 

απλό ενδεχόμενο  1 αντιστοιχίζουμε τον πραγματικό αριθμό Ρ  i ,έτσι ώστε να 

ισχύουν: 

α)  i0 1                                    β)      1 2P P ... P 1        

Τον αριθμό Ρ  i  ονομάζουμε πιθανότητα του ενδεχομένου  1 .Ως πιθανότητα 

του ενδεχομένου Α= 1 2 k, ,..., O    ορίζουμε το άθροισμα 

Ρ(Α)=    1 2P P   … 

  kP  ,ενώ ως πιθανότητά του μεν Ω έχουμε Ρ(Ω)=1 και του O ορίζουμε το 

Ρ( O )=0. 
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4. Έστω ο δειγματικός χώρος Ω = {ω1, ω2, ω3, ω4, ω5}και τα ενδεχόμενα  
     Α = {ω1, ω2, ω3}, Β={ω2, ω3, ω5} και Γ = {ω2, ω3}. Αν Ρ(Α) = 0,7, Ρ(Β) = 0,4 και  

     Ρ(Γ) = 0,3 να βρεθεί η πιθανότητα Ρ{ω4}. 

5. Έστω ο δειγματικός χώρος 1 2 3 4 5Ω {ω ,ω ,ω ,ω ,ω }  ενός πειράματος τύχης.  

                α) Αν 
3

1
)ω(Ρ,

8

1
)ω(Ρ)ω(Ρ

321
  και ,

6

1
)ω(Ρ

4
  να βρεθεί η )ω(Ρ

5
. 

                  β) Αν ),ω(Ρ2)ω(Ρ),ω(Ρ2)ω(Ρ
3221

 και ),ω(Ρ)ω(Ρ)ω(Ρ
543

  τότε να  

                      βρεθούν: 

              i.  οι πιθανότητες )ω(Ρκαι),ω(Ρ),ω(Ρ),ω(Ρ),ω(Ρ
54321

  

                      ii. οι πιθανότητες των ενδεχομένων }ω,ω,ω{Α
321

  και }.ω,ω{Β
54

     

 

6. Έστω ο δειγματικός χώρος  1 2 3 4Ω {ω ,ω ,ω ,ω }  και τα ενδεχόμενα }ω,ω{Α
21

  και 

               2 3 4{ , , }    . Αν ισχύει )ω(Ρ10)Β(Ρ),ω(Ρ)Α(Ρ
13

 και ,
11

8
)ΒΑ(Ρ   να      

               υπολογίσετε τις πιθανότητες των απλών ενδεχομένων του δειγματικού χώρου. 

7. Έστω θ>0 και Ω={α,β,γ,δ} ένας δ.χ. του οποίου οι πιθανότητες των στοιχειωδών 
του   ενδεχομένων ικανοποιούν τις σχέσεις : 

            ι) Ρ(α)+Ρ(β)+Ρ(γ)=Ρ(β)+Ρ(γ)+Ρ(δ)=6θ, Ρ(α)+Ρ(β)+Ρ(δ)=4θ, 
            ιι) Ρ(α)+Ρ(γ)+Ρ(δ)=5θ 
               α) Να βρεθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων Α={α,β,γ}, Β={α,γ,δ} 
               β) Δείξτε ότι :  2Ρ(Β)=5Ρ(ΑΒ΄). 

 
8. Στις έδρες ενός ζαριού έχουμε σημειώσει τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6 (έναν σε  
κάθε έδρα) και στις έδρες ενός άλλου ζαριού έχουμε σημειώσει τους αριθμούς 1, 1, 

2, 3, 3, 3. Ρίχνουμε ταυτόχρονα τα δύο ζάρια. Αν α, β είναι οι ενδείξεις των δύο 

ζαριών και θέσουμε x=   , να προσδιορίσετε το σύνολο τιμών του x και την Ρ(x). 

                                                                                     
9. Θεωρούμε ένα μη συμμετρικό ζάρι στις έδρες του οποίου έχουμε σημειώσει τους 

αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6. Με Ρ(λ) συμβολίζουμε την πιθανότητα να εμφανιστεί η 

ένδειξη λ, (λ= 1, 2, 3, 4, 5, 6) με τη ρίψη του ζαριού. Αν Ρ(1)=Ρ(3)=Ρ(5) και 

Ρ(2)=Ρ(4)=Ρ(6)=
3

2
Ρ(1)  

ι)  Να βρείτε τις τιμές Ρ(λ), λ=1, 2, 3, 4, 5, 6   

          ιι) Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου Α: «η ένδειξη να είναι άρτιος  

              αριθμός».  
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         ιιι) Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου Β: «η ένδειξη να είναι περιττός 

     αριθμός».     

            ιν) Θεωρούμε τον αριθμό x ο οποίος ορίζεται ως εξής:          

               α) Ο x παίρνει την τιμή 1 αν η ένδειξη είναι περιττός αριθμός        

               β) Ο x παίρνει την τιμή 2 αν η ένδειξη είναι ο αριθμός 6.          

               γ) Ο x παίρνει την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση.      

   Να βρείτε τις πιθανότητες  0P x  ,  2P x  ,  1P x   

 

10. Σε μια πόλη η πιθανότητα να έχει μια οικογένεια μ παιδιά είναι διπλάσια από την 
πιθανότητα να έχει μ+1 παιδιά, ενώ καμιά οικογένεια δεν έχει περισσότερα από 
τέσσερα παιδιά. Να υπολογίσετε τις πιθανότητες των ενδεχομένων να έχει η 
οικογένεια: 
Α: Τουλάχιστον τρία παιδιά 

Β: Το πολύ δύο παιδιά 

Γ: Δύο έως τρία παιδιά. 

Επίσης τις πιθανότητες των ενδεχομένων: ΑΒ, ΑΓ, ΒΓ. 

 
11. Έστω Ω δειγματικός χώρος ενός πειράματος τύχης με  Ω = {1,2,3,…,2013} και η    

    συνάρτηση πιθανότητας  Ρ(x) = 

ω  1 x 3

2ω, x=4

0, x 5

2 ,  











. Να βρεθούν :  

    α) ο πραγματικός αριθμός ω,  
    β) η πιθανότητα Ρ(Α), όπου Α={xΩ/ 2 x 5}, 
    γ) η πιθανότητα Ρ(Β), όπου Β={xΩ/ x διαιρέτης του 8}. 
 

12. Έστω Ω = {1,2,3,4,5} δειγματικός χώρος ενός πειράματος τύχης και 

Ρ(ω)=
ν  1 ω 3

ν, 4 ω 5

2 ,  

 






.    

      Να βρεθεί ο πραγματικός ν. 
 

 
13. Δίνεται ο δειγματικός χώρος Ω={ω1, ω2}. Έστω Ρ1 και Ρ2 οι πιθανότητες των 

αποτελεσμάτων ω1, ω2 αντίστοιχα. Αν  
16

12

2

2

1   τότε να αποδείξετε ότι τα ω1, 

ω2  ισοπίθανα. 
 

14. Έστω ο δειγματικός χώρος Ω= 100,...2,1,0  και Ρ(κ)=
)1(

1


,  κ=1,2,3…100. 

Να βρείτε την πιθανότητα Ρ(0). 
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15. Έστω ν   και Ω= 2,...2,1,0  δειγματικός χώρος. Δίνονται οι πιθανότητες  

Ρ(κ)=
2

1
   κ=1,2,…2ν. Να υπολογίσετε:                  

  α)Την πιθανότητα Ρ(0)             

  β)  Την πιθανότητα Ρ(Α) του ενδεχομένου Α= 2,...6,4,2 . 

 

16. Έστω Ω= 321 ,,  ο δειγματικός χώρος ενός πειράματος τύχης και τα 

ενδεχόμενα Α= 21, , Β= 32 , . Αν Ρ(Α), Ρ(Β) οι τετμημένες θέσεις των 

σημείων στα οποία η f(x)=20x3-39x2+24x+2 έχει ελάχιστο και μέγιστο αντίστοιχα, 
να βρεθούν οι πιθανότητες: Ρ(ω1), Ρ(ω2), Ρ(ω3). 

 

17. Δίνεται ο δειγματικός χώρος Ω= 321 ,,   με Ρ(ω1), Ρ(ω2) τη θέση και το 

ακρότατο της συνάρτησης f(x)=
24

11

22

2


xx

. 

 Να βρεθεί το ακρότατο της συνάρτησης. 

 Να βρεθεί η Ρ(ω3) 
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 

 

 

 
 

 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
 

1. Έστω Α, Β δύο ασυμβίβαστα ενδεχόμενα του ίδιου δειγματικού χώρου Ω.  

      Αν Ρ(Α) = 1/3, Ρ(Β) = 1/4 να βρείτε τα Ρ(Α΄), Ρ(ΑΒ) και Ρ(ΑΒ΄). 
 

2. Έστω Α, Β ενδεχόμενα του δειγματικού χώρου Ω. Αν Ρ(Α΄)=0,3,  Ρ(Β΄)=0,5,   

  2,0   τότε να βρείτε την    . 

1. Αν Α, Β είναι οποιαδήποτε ασυμβίβαστα ενδεχόμενα (ΑΒ= O ),τότε ισχύει  

                                                      P(A B) P(A) P(B)    

Η ιδιότητα είναι γνωστή ως απλός προσθετικός νόμος και ισχύει για οποιοδήποτε 

πλήθος ασυμβίβαστων ανά δύο ενδεχομένων. 

Έτσι αν τα Α, Β, Γ είναι ανά δύο ασυμβίβαστα, τότε:  

                                            P(A B ) P(A) P(B) P( )      . 
2. Για δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα Α και Α΄ ισχύει : 

                                                              Ρ(Α΄) = 1 – Ρ(Α) 

3. Για δύο οποιαδήποτε ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω, ισχύει: 

                                           P(A B) P(A) P(B) P(A B)     . 

Η ιδιότητα είναι γνωστή ως προσθετικός νόμος. 

4. Αν ΑΒ, τότε P(A) P(B) . 

5. Για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω, ισχύει: 

                                                  P(A B) (A) P(A B)    . 
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3. Έστω Α, Β δύο ενδεχόμενα για τα οποία ισχύουν: Ρ(Α Β)=
4

1
,  Ρ(Β΄)=

3

2
 και   

3Ρ(Α)=Ρ(Β). Να βρεθεί η Ρ(Α Β). 

 
 

4. Αν Α,Β είναι ενδεχόμενα του ιδίου δειγματικού χώρου και Ρ(Α)=1/4, Ρ(Β)=1/3, 
Ρ(ΑΒ)=1/8. Να βρεθούν οι πιθανότητες:  ι) Ρ(ΑΒ),   ιι) Ρ(Β΄),   ιιι) Ρ(Α΄Β΄),   
ιν) Ρ(Α΄Β΄),   ν) Ρ(Α-Β). 
 

5. Αν Α, Β είναι ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω και ισχύουν 
3

1
)Α(Ρ   και      

6

1
)ΒΑ(Ρ  ,να βρεθούν οι πιθανότητες: 

                          α)  )ΒΑ(Ρ                        β) )ΒΑ(Ρ    

6. Έστω τα ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω. Αν ισχύει       

2,0)ΒΑ(Ρ,8,0)ΒΑ(Ρ    και 7,0)ΒΑ(Ρ  , να υπολογίσετε τις 

πιθανότητες  Ρ(Α) και Ρ(Β). 

7. Έχουμε 30 σφαίρες μέσα σ’ ένα δοχείο, αριθμημένες από το 1 έως το 30. 
Επιλέγουμε στην τύχη μία σφαίρα. Έστω Α το ενδεχόμενο ο αριθμός της σφαίρας 
να είναι άρτιος και Β το ενδεχόμενο ο αριθμός αυτός να είναι πολλαπλάσιο του 5. 
Αν Α΄, Β΄ είναι τα συμπληρωματικά ενδεχόμενα  των Α και Β αντιστοίχως, να 
υπολογίσετε τις πιθανότητες : 

         α. ( ) ,P(B)             β. ( )            γ.  ( )́       δ.      P A΄ ΄    

8. Αν Α και Β τα ενδεχόμενα τέτοια ώστε  Ρ(Α)=0,6 και  Ρ(Β)=0,7 , να υπολογιστούν 
οι  πιθανότητες  Ρ(ΑΒ) και  Ρ(ΑΒ), εφόσον :  Ρ(ΑΒ) Ρ(ΑΒ)=0,4. 

9. Αν για τα ενδεχόμενα Α, Β ισχύει Ρ(Α Β)=
10

1
 και Ρ(Α Β)=

20

11
 να βρείτε τις 

πιθανότητες Ρ(Α), Ρ(Β) αν έχουν γινόμενο 1/10. 
 

10. Εάν Α και Β είναι ενδεχόμενα ενός Δ.Χ. Ω και ισχύουν P(A) ρίζα της εξίσωσης 

      5x2 + 9x - 2= 0  και P(AΒ)=2 P(A)=
2

3
 P(Β), να υπολογίσετε τις P(A), P(Β) και     

      P(AΒ)΄. 

 

11. Έστω Α, Β, Γ τρία ενδεχόμενα του δειγματικού χώρου Ω για τα οποία ισχύουν: 

ABΓ,  P(A)=1/4, P(B) = 5/12, P(Γ) = 7/12. Να υπολογίσετε τις P(A΄Β), 

P(A΄Γ) και P(Β΄Γ). 
 

12. Έστω Α και Β δύο ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω. Αν οι πιθανότητες 

Ρ(ΑΒ)   και Ρ(ΑΒ) είναι δύο από τις ρίζες της εξίσωσης 6x3 - 17x2 + 11x – 2 = 
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0 και οι   πιθανότητες Ρ(Α) και Ρ(Β) είναι ανάλογες προς τους αριθμούς 3 και 7. 
Να βρείτε την  Ρ(Α΄).  

 
13. Έστω τα αντίθετα ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω. Αν η Ρ(Α) είναι 

ρίζα       της εξίσωσης 
22x x ν 0 ,ν      , να υπολογίσετε τις πιθανότητες 

Ρ(Α) και Ρ(Β).  

 
14. Ένας κυκλικός στόχος αποτελείται από τρεις ζώνες 1, 2, και 3. Κατά την  
πραγματοποίηση μιας βολής οι πιθανότητες επιτυχίας για τη ζώνη 1 είναι 0,15 , για 

τη 2 είναι 0,17 και για την 3 είναι 0,23. Να βρεθεί η πιθανότητα αστοχίας. 

 

15. Οι πιθανότητες των ενδεχομένων Α, «όχι Β», «Α και Β», είναι 
4

1
,

3

1
 και 

5

1
 

αντίστοιχα. Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου «ή μόνο Α ή μόνο Β». 
 

16. Η πιθανότητα να μετέχει ένας μαθητής στην ομάδα μπάσκετ του σχολείου είναι 
5

1
, 

στην ομάδα ποδοσφαίρου 
4

1
 και στις δύο ομάδες 

10

1
. Να βρεθούν οι πιθανότητες 

των ενδεχομένων: 

                Α: να μετέχει τουλάχιστον σε μια από τις ομάδες. 

                Β: να μετέχει μόνο στην ομάδα μπάσκετ.  

             Γ: να μετέχει μόνο σε μια από τις ομάδες. 

             Δ: να μην μετέχει σε καμία από τις δύο ομάδες. 
 

17. Έστω Α, Β δύο ενδεχόμενα του ίδιου δειγματικού χώρου Ω τέτοια ώστε να ισχύει:  

     P(A) = 3/5, P(B) = 2/3 και P(AB) = 7/10. Να υπολογίσετε τις πιθανότητες των    

      ενδεχομένων: 

    Α) Να μην πραγματοποιηθεί το Α. 

    Β) Να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα τα Α και Β. 

    Γ) Να πραγματοποιηθεί μόνο το Β. 

    Δ) Να μην πραγματοποιηθεί κανένα από τα Α και Β. 

    Ε) Να πραγματοποιηθεί ακριβώς ένα από τα Α ή Β. 
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18. Μια τάξη έχει 18 κορίτσια και 12 αγόρια. Τα μισά κορίτσια και τα 
4

3
των αγοριών 

φορούν φόρμα. Επιλέγουμε τυχαία ένα μαθητή. Ποια είναι η πιθανότητα να είναι 
αγόρι ή να μη φοράει φόρμα; 

 
19. Σε μια τάξη υπάρχουν 40 αγόρια και 27 κορίτσια. Τα 3/5 των αγοριών και τα 4/9 

των  κοριτσιών έγραψαν άριστα σ’ ένα διαγώνισμα των μαθηματικών. Να βρεθεί 
η  πιθανότητα, αν επιλεγεί τυχαία ένα άτομο, να είναι κορίτσι ή να έγραψε άριστα 
στο   διαγώνισμα. 

 
20. Από 38 άτομα μιας τάξης, που ρωτήθηκαν, οι 14 απάντησαν ότι έγραψαν άριστα 

σ’ ένα   διαγώνισμα (Α), οι 23 ότι έγραψαν άριστα σ’ ένα διαγώνισμα (Β) και οι 7 
έγραψαν άριστα    και στα δύο. Αν επιλέξουμε τυχαία ένα άτομο να βρεθούν οι 
πιθανότητες των ενδεχομένων: 

           Α) Το άτομο δεν έγραψε άριστα σε κανένα διαγώνισμα. 

           Β) Το άτομο έγραψε άριστα μόνο στο (Α). 

           Γ) Το άτομο έγραψε άριστα μόνο στο (Β). 

21. Μια εταιρεία έχει 250 υπαλλήλους από τους οποίους οι 155 πήραν αύξηση, οι 85 
πήραν προαγωγή και οι 50 πήραν και αύξηση και προαγωγή. Ένας από 
τους υπαλλήλους πρόκειται να επιλεγεί με κλήρωση για να τοποθετηθεί σε 
κάποια επιτροπή.  Ποια είναι η πιθανότητα ο υπάλληλος αυτός να μην έχει πάρει 
ούτε προαγωγή ούτε αύξηση; 
 

22. Μεταξύ 200 μαθητών οι 120 έχουν καλό βαθμό στα Μαθηματικά, οι 160 έχουν 
καλό βαθμό στα Ελληνικά και οι 100 έχουν καλό βαθμό και στα Μαθηματικά και 
στα Ελληνικά. Επιλέγουμε ένα μαθητή στην τύχη. Να βρείτε την πιθανότητα: 
 α)   Να έχει καλό βαθμό στα Μαθηματικά ή στα Ελληνικά.   
 β)   Να μην έχει καλό βαθμό ούτε στα Μαθηματικά ούτε στα Ελληνικά. 
 

23. Από 120 μαθητές ενός Λυκείου, 24 μαθητές συμμετέχουν στο διαγωνισμό της 
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, 20 μαθητές συμμετέχουν στο διαγωνισμό της 
΄Ενωσης Ελλήνων Φυσικών και 12 μαθητές συμμετέχουν και στους δύο 
διαγωνισμούς. 

 Επιλέγουμε τυχαία ένα μαθητή. Ποια είναι η πιθανότητα ο μαθητής: 

Α. να συμμετέχει σ’ έναν τουλάχιστον από τους δύο διαγωνισμούς; 

Β. να συμμετέχει μόνο σ’ έναν από τους δύο διαγωνισμούς; 

Γ. να μη συμμετέχει σε κανέναν από τους δύο διαγωνισμούς;   

24. Σε μια πόλη το 40% των κατοίκων διαβάζουν συχνά εφημερίδες, το 30% 

διαβάζουν συχνά περιοδικά, ενώ το 10% διαβάζουν συχνά και εφημερίδες και 

περιοδικά. Επιλέγουμε στην τύχη έναν κάτοικο της πόλης. Να βρείτε την 

πιθανότητα:    

α)   Να διαβάζει συχνά εφημερίδες και όχι περιοδικά.     

           β)   Να διαβάζει συχνά περιοδικά και όχι εφημερίδες.     

     γ)   Να διαβάζει συχνά ή εφημερίδες ή περιοδικά αλλά όχι και τα δύο. 
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25. Μια ομάδα έχει πιθανότητα να κερδίσει το πρωτάθλημα 40%, το κύπελλο 15% 
ενώ και   τα δύο 8%. Να βρείτε τις πιθανότητες: 

           Α) Να κερδίσει ένα τουλάχιστον τίτλο. 

           Β) Να κερδίσει μόνο το πρωτάθλημα. 

           Γ) Να κερδίσει μόνο το κύπελλο. 

           Δ) Να κερδίσει μόνο τον ένα από τους δύο τίτλους. 

 

26. Ένας οδηγός σταματά με το αυτοκίνητό του σ’ ένα βενζινάδικο. Η πιθανότητα να 
ζητήσει να του ελέγξουν τα λάστιχα είναι 0,18 , να ζητήσει να του ελέγξουν τη 
μπαταρία είναι 0,23 και η πιθανότητα να ζητήσει και τα δύο είναι 0,08.  Να βρείτε 
την πιθανότητα να ζητήσει:    

      α)   να του ελέγξουν τη μπαταρία αλλά όχι τα λάστιχα.     
      β)   να μην του ελέγξουν ούτε τη μπαταρία ούτε τα λάστιχα.     
      γ)   να του ελέγξουν τα λάστιχα ή τη μπαταρία αλλά να μη ζητήσει και τα δύο. 

 

27. Σε μια δημοσκόπηση σχετικά με την ακροαματικότητα και την τηλεθέαση, το 
20%των ερωτηθέντων δεν είδε τηλεόραση, το 40% δεν άκουσε ραδιόφωνο και το 
10% δεν είδε τηλεόραση και δεν άκουσε ραδιόφωνο. Να βρείτε την πιθανότητα 
και να είδε τηλεόραση  και να άκουσε ραδιόφωνο. 

 
28. Σε μια έρευνα μαθητών βρέθηκε ότι το 60% έχει χαλασμένα δόντια, το 30% είναι 
υπέρβαρο και το 20% είναι υπέρβαρο και έχει χαλασμένα δόντια. Να βρείτε την 

πιθανότητα: ένας μαθητής που επιλέχτηκε τυχαία να μην είναι υπέρβαρος και να μην 

έχει χαλασμένα δόντια. 

29. Για τα ενδεχόμενα Α, Β δειγματικά χώρου Ω δείξτε ότι  

       Ρ(ΑΒ) – Ρ(Α)·Ρ(Β)=Ρ(Α΄)·Ρ(Β) – Ρ(Α΄Β) 

30. Αν για το ενδεχόμενο Α του δειγματικού χώρου Ω ισχύει:    
  [Ρ(Α)]2+[Ρ(Α΄)]2=1   τότε να αποδείξετε ότι το Α είναι βέβαιο ή 
αδύνατο ενδεχόμενο. 
 

31. Έστω Α και Β δύο ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω με Ρ(ΑΒ) = Ρ(Α)Ρ(Β). 

Να  αποδείξετε ότι: P(AB) = 1- P(A΄)Ρ(Β΄). 
 
32. Στο σύλλογο καθηγητών ενός λυκείου το 55% είναι γυναίκες,  το 40% των 

καθηγητών είναι φιλόλογοι και το 30% είναι γυναίκες φιλόλογοι. Επιλέγουμε 

τυχαία έναν καθηγητή για να εκπροσωπήσει το σύλλογο σε κάποια επιτροπή. 

           Να υπολογίσετε  τις πιθανότητες ο καθηγητής να είναι:  

 α. γυναίκα ή φιλόλογος 

 β. γυναίκα και όχι φιλόλογος 

 γ. άνδρας και φιλόλογος 

 δ. άνδρας ή φιλόλογος.                                      ΘΕΜΑ 2ο (2003) 
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33. Ένας υποψήφιος έχει πιθανότητα 75% να γράψει καλά τουλάχιστον σ’ ένα από 
τα δύο  μαθήματα που επανεξετάζεται και 25% να γράψει καλά και στα δύο. 

     Α) Δείξτε ότι έχει την ίδια πιθανότητα να γράψει καλά τουλάχιστον σ’ ένα από τα δύο  

          μαθήματα με το να μη γράψει  καλά τουλάχιστον σε ένα από τα δύο. 

     Β) Δείξτε ότι η πιθανότητα να γράψει καλά ακριβώς σ’ ένα από τα δύο μαθήματα     

    είναι   διπλάσια από την πιθανότητα να γράψει καλά τουλάχιστον σ’ ένα, ελαττωμένη      

    κατά 1. 
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1. Έστω Α ένα ενδεχόμενο ενός δειγματικού χώρου Ω ώστε Ρ(Α)=λ2+4λ+5. Να 
αποδείξετε ότι Α=Ω.  

  
2. Έστω Α ένα ενδεχόμενο ενός δειγματικού χώρου Ω με Ρ(Α)=λ4 – 2λ2 + 2, λR.  

          α) Να βρεθεί η τιμή του λ. 

           β) Να αποδειχθεί ότι : Α=Ω. 

3. Αν  Ρ(Α)  η  πιθανότητα  ενός  ενδεχομένου  Α  δειγματικού  χώρου  Ω  και   

      ισχύει:  (A) 2 (A) 3 8 ,  λ        , να  δείξετε  ότι: 
1

8
  . 

4. Αν Α ενδεχόμενο του χώρου Ω και ,33)(122)(    R   

τότε 
9

1
 . 

5. Έστω A ένα ενδεχόμενο του δειγματικού χώρου Ω και λ  τέτοιο ώστε: 

                      5λ42)Α(Ρ33)Α(Ρ  .Να βρεθεί η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή του λ. 

6. Α και Β είναι ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω. Δίνεται ότι η πιθανότητα του 

Α  ικανοποιεί τη συνθήκη  4λ63-P(A)3-P(A)2  , λR. Αν η πιθανότητα 

του Α   είναι η ελάχιστη τιμή του λ και η πιθανότητα του Β είναι η μέγιστη τιμή λ, 
τότε : 

           α) Να εξεταστεί αν τα ενδεχόμενα Α, Β είναι ασυμβίβαστα. 

           β) Να αποδειχτεί ότι  Ρ(ΑΒ)
6

5
     γ) Να αποδειχτεί ότι 

3

2
B)P(A

2

1
 . 

7. Έστω Α, Β ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω με 
4

3
)Α(Ρ   και 

8

3
)Β(Ρ   .Να   

αποδείξετε ότι:                                                                                                                    

                         α) 
4

3
)ΒΑ(Ρ                               β) 

8

3
)ΒΑ(Ρ

8

1
  

8. Για τα ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω, να δείξετε ότι αν Ρ(Α) = 0,85 

και Ρ(Β) = 0,65 τότε 0,5  Ρ(Α  Β)  0,65. 
 

9. Αν Α, Β δύο ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω με Ρ(Α)=0,7 και Ρ(Β)=0,5.  
      ι)  Τα Α, Β  είναι ασυμβίβαστα;        
      ιι) Δείξτε ότι Ρ(Α Β) 7,0  και Ρ(Α Β)0,2. 
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10. Έστω Α, Β ενδεχόμενα του δειγματικού χώρου Ω. Αν Ρ(Α)=
4

3
, Ρ(Β)=

2

1
 τότε να 

αποδείξετε ότι:  
α)   Το  δεν είναι το αδύνατο ενδεχόμενο.      

      β)    
4

3
   

 

11. Έστω Α, Β ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω με Ρ(Α) =
3

4
 και Ρ(Β) =

1

3
. 

            α) Να εξετάσετε αν τα Α, Β είναι ασυμβίβαστα. 

            β) Να δείξετε ότι: Ρ(Α  Β)  
3

4
 και Ρ(Α΄  Β) 

1

4
. 

12. Έστω Α, Β δύο ενδεχόμενα του δειγματικού χώρου Ω με Ρ(Α) =p και Ρ(Β) = q για 
τα  οποία ισχύει p>q > 1/2. 

              α) Αποδείξτε ότι τα Α, Β δεν είναι ασυμβίβαστα. 

             β) Ρ(AB)  q 

             γ) p + q - 1 Ρ(AB)q 

13. Έστω Α, Β είναι δύο ενδεχόμενα ενός δ.χ  Ω, στον οποίο ορίζεται η συνάρτηση  
       πιθανότητας Ρ, ώστε Ρ(Α)+Ρ(Β)>1.        

     α)   Να εξεταστεί αν τα Α, Β είναι ασυμβίβαστα.      

     β)   Να δειχθεί ότι Ρ  
2

1
''  . 

14. Αν  Ρ(Α)0,3 , Ρ(Β) 0,5 , να  δείξετε  ότι: Ρ(Α΄Β΄)0,2. 
 
15. Έστω Ω ένας δειγματικός χώρος με πεπερασμένο πλήθος στοιχείων και Α, Β 

είναι υποσύνολα του Ω. Έστω Ρ(Α΄) 28,0  και Ρ(Β΄) 71,0 . Να αποδείξετε ότι:                  

 α)  Ρ(Α )(01,1)           

                β)  Το ενδεχόμενο Α  δεν είναι το κενό. 

 
16. Αν Α, Β είναι ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω με P(A΄) = 0,7 και 

  Ρ(Β΄) = 0,2. 
             α) Εξετάστε αν τα Α, Β είναι ασυμβίβαστα. 

             β) Δείξτε ότι P(AB) 0,8 και Ρ(ΑΒ)  0,1 
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17. Εάν Α και Β είναι ενδεχόμενα ενός Δ.Χ. Ω και ισχύουν P(Β΄)=
5

4
 , P(AΒ)=

6

1
 και  

          16 P(A) 215 P(A) -9 P(A΄) ,να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχομένων Β, Α και   

         AΒ.  

18. Σε ένα σχολείο με 400 μαθητές διδάσκονται η αγγλική και η γαλλική γλώσσα 
Κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τουλάχιστον μία από τις 
παραπάνω ξένες γλώσσες. Από τους παραπάνω μαθητές 340 παρακολουθούν 
την αγγλική γλώσσα και 240 τη γαλλική γλώσσα. Επιλέγουμε τυχαία έναν 
μαθητή. Έστω Α το ενδεχόμενο να παρακολουθεί την αγγλική γλώσσα και Γ να 
παρακολουθεί την γαλλική γλώσσα. 

       Α. Να εξετάσετε αν τα ενδεχόμενα Α,Γ είναι ασυμβίβαστα. 

      Β. Να αποδείξετε ότι:  
3

P
5

  . 

      Γ. Να βρείτε την πιθανότητα ο μαθητής να παρακολουθεί μόνο την αγγλική  

          γλώσσα. 

     Δ.  Να βρείτε την πιθανότητα ο μαθητής να παρακολουθεί μία μόνο ξένη γλώσσα   

         από αυτές. 

 

19. Να αποδείξετε ότι:          

           21  όπου Α, Β είναι ενδεχόμενα 

του δειγματικού χώρου Ω. 
 

20. Αν  Α  ενδεχόμενο  δειγματικού  χώρου  Ω  να  δείξετε  ότι: 2 (A) 3 3 (A) 4     . 

 
21. Αν  ΑΒ να  δείξετε  ότι: Ρ2(Α)+Ρ2(Β)2Ρ(Β)[2Ρ(Β)-Ρ(Α)]. 

 
22. Αν  Α,Β  ασυμβίβαστα  ενδεχόμενα δειγματικού  χώρου  Ω  να  δείξετε ότι: 
Ρ(Α)[Ρ(Α)+2Ρ(Β)]  [1+Ρ(Β)][1-Ρ(Β)]. 

23. Για τα ενδεχόμενα Α και Β του δειγματικού χώρου Ω, να δειχθεί ότι : 
             α) Ρ(ΑΒ)Ρ(Α) + Ρ(Β) 

             β) Ρ(ΑΒ)Ρ(Β)-Ρ(Α΄) 
             γ) Ρ(Α –Β) – Ρ(Β – Α) = Ρ(Α)- Ρ(Β). 

 
24. Έστω Α και Β ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω με την ιδιότητα  

     Ρ(ΑΒ΄) = Ρ(Α).Ρ(Β΄). Να δείξετε ότι : 

i. P(ΑΒ) = Ρ(Α).Ρ(Β) 

ii. 2 
)BA(P

1
    1  

)B(P

1
    

)A(P

1
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25. Αν Α ενδεχόμενο ενός δ.χ. να δειχθεί ότι :  

    α) 0  Ρ(Α) Ρ(Α΄)
1

4
     β)    

1

2
1

2 2
  Ρ(Α) Ρ(Α΄) . 

 
26. Αν Α, Β  ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω, να αποδείξετε ότι: 

                     i. )Β(Ρ)Α(Ρ)ΒΑ(Ρ)ΒΑ(Ρ   

                   ii. )ΒΑ(Ρ2)ΒΑ(Ρ1)ΒΑ(Ρ 22     

27. Έστω Α, Β, Γ ενδεχόμενα ενός πειράματος τύχης τέτοια ώστε να ισχύει      

( Α Β)Γ και Β (Α  Γ). Να δείξετε ότι: Ρ(Β) -Ρ(Γ)  
1

2
 [ Ρ(Α  Β) - Ρ(Α  Γ) ]. 

 

28. Αν ΑΒ και Ρ2(Β)-
 

0
2

)(.
2

1
)( 











  τότε Ρ(Β) 










2

1
,0 . 

29. Α είναι ενδεχόμενο του δειγματικού χώρου Ω. Να βρείτε τη μέγιστη τιμή της 
ποσότητας Ρ(Α)Ρ(Α΄). 
 

 
30. Έστω Α, Α΄ είναι αντίθετα ενδεχόμενα ενός δ.χ.  Ω, στον οποίο ορίζεται η 

συνάρτηση πιθανότητας Ρ. Να δειχθεί ότι      
27

4
)'()(

2
 APAP   

 

31. Έστω ο δ.χ   Ω= 100,...,4,3,2,1 , με ισοπίθανα στοιχειώδη ενδεχόμενα και Α, Β  

ασυμβίβαστα ενδεχόμενά του, ώστε  25
)(

9

)(

4


BPAP
. Να δειχθεί ότι Ρ(Α)= .

5

2
 

 

32. Έστω Α και Β δύο ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω, ο οποίος αποτελείται 
από 100  απλά ενδεχόμενα τα οποία είναι ισοπίθανα. Δίνεται ότι ισχύει:   
Ρ(Β)=4[Ρ(Α)]2 – 5Ρ(Α) + 5/2.  

i.    Να δείξετε ότι τα Α,Β δεν είναι ασυμβίβαστα.  

ii. Να βρείτε τη μεγαλύτερη και τη μικρότερη τιμή της πιθανότητας Ρ(Α).  
 

ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 


