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ΑΛΓΕΒΡΑ  
Α΄ Λυκείου 

Πιθανότητες 
Στρατηγική για την κατασκευή του δειγματικού χώρου ενός πειράματος τύχης 

 

1. Εντοπίζουμε, στην εκφώνηση της άσκησης, την περιγραφή του πειράματος τύχης.  

Πείραμα τύχης: Ρίχνουμε ένα νόμισμα τρεις διαδοχικές φορές.  

2. Συχνά, τα πειράματα τύχης είναι διατυπωμένα συνοπτικά, οπότε πρέπει να 

σκεφτούμε την εκτέλεση του πειράματος λεπτομερώς. 

Αναλυτική διατύπωση του πειράματος τύχης:  
Ρίχνουμε ένα νόμισμα μία φορά, καταγράφουμε το αποτέλεσμα, ρίχνουμε το νόμισμα 

δεύτερη φορά, καταγράφουμε το αποτέλεσμα, ρίχνουμε το νόμισμα τρίτη φορά, 

καταγράφουμε το αποτέλεσμα.  

3. Εκτελούμε (νοητικά) μία φορά το πείραμα τύχης προκειμένου να εντοπίσουμε ένα 

από τα δυνατά του αποτελέσματα.  

Νοητική εκτέλεση του πειράματος τύχης:  
Ρίχνουμε ένα νόμισμα μία φορά, ας υποθέσουμε ότι ήρθε κεφαλή (Κ), ρίχνουμε το 

νόμισμα δεύτερη φορά, ας υποθέσουμε ότι ήρθε κεφαλή (Κ), ρίχνουμε το νόμισμα τρίτη 

φορά, ας υποθέσουμε ότι ήρθε γράμματα (Γ). Ένα δυνατό αποτέλεσμα του πειράματος 

τύχης είναι: κεφαλή, κεφαλή, γράμματα ή αλλιώς ΚΚΓ.  

4. Εάν βρούμε ένα δυνατό αποτέλεσμα του πειράματος τύχης, τότε μπορούμε να 
καθορίσουμε: α) σε πόσα στάδια (φάσεις) πραγματοποιείται το πείραμα τύχης (και 

συνεπώς, πόσες στήλες θα έχει το δενδροδιάγραμμα) και β) πόσα και ποια είναι τα 

δυνατά στοιχεία κάθε φάσης (και συνεπώς, πόσες θα είναι οι διακλαδώσεις σε κάθε 

φάση του δενδροδιαγράμματος και ποια στοιχεία θα περιέχονται σε κάθε διακλάδωση).  

Εφόσον ένα δυνατό αποτέλεσμα του πειράματος τύχης είναι το ΚΚΓ, αυτό σημαίνει ότι: 

α) το πείραμα τύχης ολοκληρώνεται σε τρία στάδια (φάσεις) (και συνεπώς, το 

δενδροδιάγραμμα θα έχει τρεις στήλες) και β) τα δυνατά στοιχεία κάθε φάσης είναι 

δύο: κεφαλή (Κ) και γράμματα (Γ) (και συνεπώς, οι διακλαδώσεις σε κάθε φάση του 

δενδροδιαγράμματος θα είναι δύο και θα περιέχουν τα στοιχεία κεφαλή (Κ) και 

γράμματα (Γ)).  

Κάθε διακλάδωση του δενδροδιαγράμματος είναι ένα δυνατό αποτέλεσμα του 

πειράματος τύχης.  

  



                                                                           Νίκος Τερψιάδης 
___________________________________________________________________________ 
 

ΔΕΝΔΡΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

1η φάση  2η φάση  3η φάση Δυνατά 
(1η ρίψη)  (2η ρίψη)  (3η ρίψη) αποτελέσματα 

      
    Κ ΚΚΚ 
  Κ    
    Γ ΚΚΓ 

Κ      
    Κ ΚΓΚ 
  Γ    
    Γ ΚΓΓ 
      
    Κ ΓΚΚ 
  Κ    
    Γ ΓΚΓ 

Γ      
    Κ ΓΓΚ 
  Γ    
    Γ ΓΓΓ 

 

Ακόμη και στην περίπτωση πειραμάτων τύχης, των οποίων τα δυνατά αποτελέσματα 

δεν έχουν όλα τον ίδιο αριθμό στοιχείων, αυτή η διαδικασία είναι χρήσιμη γιατί μας 

αποκαλύπτει τη δομή του δειγματικού χώρου.  

 


