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Συνοπτικο ς πι νακας για την θεωρι α των Πιθανοτη των  

Σε πείραμα τύχης θεωρούμε Ω ={ω1, ω2, … , ων} τον δειγματικό χώρο και  

  το αδύνατο ενδεχόμενο, Ω το βέβαιο ενδεχόμενο και Α= {α1, α2, … , ακ} , Β δύο τυχαία ενδεχόμενα. 
(ωi θεωρούμε τα δυνατά αποτελέσματα του πειράματος τύχης και αi τα ευνοϊκά για το ενδ. Α αποτελέσματα.) 
 

Ορισμοί 
Πιθανότητα του ωi,  Ρ(ωi) λέγεται ένας αριθμός του [0, 1] (που εκχωρείται μετά από κάποια στατιστική παρατήρηση) ή ισούται με 

1

v
 όταν 

τα αποτελέσματα ωi είναι ισοπίθανα (τυχαία εκλογή, δίκαιο ζάρι, κλπ)  και που ικανοποιεί την συνθήκη Ρ(ω1)+ Ρ(ω2)+… +Ρ(ων) =1. 

Πιθανότητα του ενδεχομένου Α, Ρ(Α) λέγεται το άθροισμα Ρ(α1)+Ρ(α2)+ … Ρ(ακ) ή το 
( )

( )

ή ϊ ώ ά

ή ώ ά

        


       
(ισοπίθανα 

αποτελέσματα) 

Η συνθήκη Το σύμβολο Η εικόνα Η σχέση πιθανότητας 
Δεν πραγματοποιείται τίποτα 
Αδύνατο ενδεχόμενο  

 
Ρ() = 0 

Πραγματοποιείται σίγουρα κάτι 
Βέβαιο ενδεχόμενο Ω  Ρ(Ω) = 1 

Δεν πραγματοποιείται το Α Α΄ 
 

Ρ(Α΄) = 1Ρ(Α) 

Πραγματοποιείται  το Α ή το Β δηλ 
πραγματοποιείται ένα τουλάχιστον από τα Α, Β 

Α, Β ξένα 
(ΑΒ=) 

 

Ρ(ΑΒ)=Ρ(Α)+Ρ(Β) 
Απλός προσθετικός νόμος 

 
 

Ρ(ΑΒ)=Ρ(Α)+Ρ(Β)Ρ(ΑΒ) 
Προσθετικός νόμος 
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Πραγματοποιούνται και τα δύο μαζί ή 
πραγματοποιούνται ταυτόχρονα τα Α, Β ΑΒ 

 

Ρ(ΑΒ)=Ρ(Α)+Ρ(Β)Ρ(ΑΒ) 

Πραγματοποιείται μόνο το Α (και όχι το Β) ΑΒ=ΑΒ΄ 
 

Ρ(ΑΒ)=Ρ(ΑΒ΄)= 
Ρ(Α) Ρ(ΑΒ) = 

Ρ(ΑΒ)Ρ(Β) 

Δεν πραγματοποιείται κανένα από τα Α, Β 
ή  δεν πραγματοποιείται ούτε το Α ούτε και το Β 

(ΑΒ)΄= 
Α΄Β΄ (*)  

Ρ[(ΑΒ)΄]=1 Ρ(ΑΒ) 

Πραγματοποιείται το πολύ ένα από τα Α, Β 
ή  δεν πραγματοποιούνται ταυτόχρονα τα Α,Β 

(ΑΒ)΄= 
Α΄Β΄ (*)  

Ρ[(ΑΒ)΄]=1 Ρ(ΑΒ) 

Πραγματοποιείται ακριβώς ένα από τα Α, Β 
(ΑΒ) (ΒΑ)= 
(ΑΒ)(ΑΒ 

 

Ρ[(ΑΒ) (ΒΑ)]= 
Ρ(ΑΒ)+Ρ(ΒΑ) = 

Ρ(Α)+Ρ(Β)2Ρ(ΑΒ) 

Όταν πραγματοποιείται το Α τότε 
πραγματοποιείται και το Β  ΑΒ 

 

Ρ(Α)≤Ρ(Β) 

(*) Οι σχέσεις αυτές λέγονται σχέσεις de Morgan 

Παρατηρήσεις 
1. Όταν έχουμε δύο ενδεχόμενα Α, Β ο δειγματικός χώρος Ω «μοιράζεται» σε 4 ξένα ανα δύο 

ενδεχόμενα 
Α1 : Δεν πραγματοποιείται κανένα από τα Α, Β  δηλ (ΑΒ)΄= Α΄Β΄ 
Α2 : Πραγματοποιούνται και τα δύο μαζί  δηλ ΑΒ 
Α3 : Πραγματοποιείται μόνο το Α    δηλ.   ΑΒ 
Α4 : Πραγματοποιείται μόνο το Β    δηλ. ΒΑ 

2. Οι σχέσεις της 4ης στήλης θεωρώντας την κάθε πιθανότητα σαν εμβαδόν της επιφάνειας στο 
αντίστοιχο σχήμα της 3ης στήλης εκφράζουν τις σχέσεις των εμβαδών τους.  

http://wikipedia.qwika.com/en2el/De_Morgan%27s_laws

