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ΑΛΓΕΒΡΑ  
Α΄ Λυκείου 

 
Πιθανότητες 

Ασκήσεις στις Πιθανότητες – Ι 

 

 
 

1) Ένα κουτί περιέχει 5 μπάλες, 2 πράσινες, 2 κόκκινες και 1 άσπρη. Βγάζουμε από 

το κουτί 3 μπάλες, τη μία μετά την άλλη και χωρίς επανατοποθέτηση και 

καταγράφουμε το χρώμα τους.  

 

Α) Να βρεθεί ο δειγματικός χώρος του πειράματος τύχης.  

 

Β) Να βρεθούν τα ενδεχόμενα:  

i) Π: Η πρώτη μπάλα να είναι πράσινη.  

ii) Α: Η πρώτη μπάλα να είναι άσπρη.  

iii) Κ: Η δεύτερη μπάλα να είναι κόκκινη.  

iv) Ι: Να εξαχθούν δύο μπάλες ίδιου χρώματος.  

v) ΠΚ, ΠΚ, ΠΑ, Π΄, Π–Κ, Π–Α, (ΠΚ)΄, (ΠΙ) Α.  

vi) Να αντιστοιχίσετε:  
 

Α. (Π–Α)΄  1. Ω 

Β. (ΠΑ) 2. Π΄  

Γ. (ΠΑ)΄ 3. Π 

Δ. (Α–Π) 4.  

Ε. (Α–Π)΄ 5. Α 

 6. Α΄  

 

 

2) Ένας μαθητής της Α΄ Λυκείου ετοιμάζεται για εκδρομή και έχει βάλει στη βαλίτσα 

του 2 παντελόνια (ένα τζιν και μία βερμούδα), 3 μπλουζάκια (ένα μονόχρωμο, ένα 

ριγέ και ένα καρό) και 2 ζευγάρια υποδήματα (ένα ζευγάρι αθλητικά και ένα ζευγάρι 

πέδιλα). Αν ο μαθητής για να ντυθεί επιλέγει ένα παντελόνι, ένα μπλουζάκι και ένα 

ζευγάρι υποδήματα.  

 

Α) Να βρεθούν: 

i) Ο δειγματικός χώρος του πειράματος τύχης.  

ii) Ο αριθμός των δυνατών συνδυασμών ντυσίματος που μπορεί να κάνει ο μαθητής.  
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Β) Να βρεθούν τα ενδεχόμενα:  

i) Ο μαθητής να φοράει βερμούδα.  

ii) Ο μαθητής να φοράει πέδιλα.  

iii) Ο μαθητής να φοράει ριγέ μπλουζάκι.  

 

Γ) Να βρεθούν ως συνάρτηση των παραπάνω ενδεχομένων, τα ενδεχόμενα:  

i) Ο μαθητής να φοράει βερμούδα και ριγέ μπλουζάκι.  

ii) Ο μαθητής να φοράει πέδιλα ή ριγέ μπλουζάκι.  

iii) Ο μαθητής να μην φοράει ριγέ μπλουζάκι.  

iv) Ο μαθητής να φοράει βερμούδα αλλά να μην φοράει πέδιλα.  

v) Ο μαθητής να φοράει πέδιλα αλλά να μην φοράει βερμούδα.  

vi) Ο μαθητής να μην φοράει πέδιλα ή ριγέ μπλουζάκι.  

vii) Ο μαθητής να μην φοράει πέδιλα ή βερμούδα.  

 

Δ) Αν Τ είναι το ενδεχόμενο, ο μαθητής να φοράει τζιν και Α το ενδεχόμενο να 

φοράει αθλητικά παπούτσια, να βρείτε τα ενδεχόμενα:  

i) Ο μαθητής να φοράει τζιν ή να φοράει βερμούδα.  

ii) Ο μαθητής να φοράει ταυτόχρονα τζιν και βερμούδα.  

iii) Ο μαθητής να φοράει τζιν και αθλητικά παπούτσια.  

iv) Ο μαθητής να μην φοράει αθλητικά παπούτσια.  

v) Ο μαθητής να μην φοράει τζιν.  

 

Ε) Να αντιστοιχίσετε:  
 

Α. Ο μαθητής να φοράει τζιν ή να φοράει βερμούδα.  1.  

Β. Ο μαθητής να φοράει ταυτόχρονα τζιν και βερμούδα.  2. Α 

Γ. Ο μαθητής να φοράει πέδιλα ή βερμούδα.  3. (ΤΑ)΄ 

Δ. Ο μαθητής να μην φοράει πέδιλα. 4. Τ 

Ε. Ο μαθητής να μην φοράει βερμούδα. 5. (ΤΑ)΄  

 6. Ω 

 

 

 
 


