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Θέματα για Λύση 
1.Σε ένα κουτί υπάρχουν δύο μαύρες και δύο κόκκινες σφαίρες.Βγάζουμε 
διαδοχικά(χωρίς επανατοποθέτηση)μία μία τις σφαίρες μέχρι να βρούμε : 
α)μία μαύρη σφαίρα, 
β)και τις δύο μαύρες σφαίρες. 
Να γράψετε τον δειγματικό χώρο του πειράματος και στις δύο περιπτώσεις. 
2.Ρίχνουμε πρώτα ένα νόμισμα και μετά ένα ζάρι.Να βρείτε τον δειγματικό χώρο του 
πειράματος. 
3.’Εστω Α και Β δύο ενδεχόμενα του δειγματικού χώρου Ω.Να παραστήσετε με 
διάγραμμα Venn και να εκφράσετε με την βοήθεια των συνόλων τα ενδεχόμενα: 
ι)δεν πραγματοποιείται κανένα από τα Α,Β. 
ιι)δεν πραγματοποιούνται ταυτόχρονα τα Α και Β. 
ιιι)πραγματοποιείται το Α και όχι το Β. 
ιν)πραγματοποιείται το Β και όχι το Α. 
ν)πραγματοποιείται ένα μόνο από τα Α,Β 
4.Ένα κιβώτιο έχει τρείς όμοιες ασφάλειες από τις οποίες οι δύο είναι 
ελλατωματικές.Να βρείτε το δειγματικό χώρο του πειράματος τύχης στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 
ι)Ελέγχουμε τις ασφάλειες μία προς μία,χωρίς επανατοποθέτηση,μέχρι να βρούμε 
την πρώτη ελλατωματική. 
ιι) Ελέγχουμε τις ασφάλειες μία προς μία,χωρίς επανατοποθέτηση,μέχρι να βρούμε 
όλες τις ελλατωματικές.  
5.Ελέγχονται τρεις κινητήρες α,β και γ ενός αεροσκάφους και σημειώνεται για τον 
καθένα η ένδειξη (Κ),όταν ο κινητήρας έχει βλάβη.Να βρείτε: 
ι)τον δειγματικό χώρο του πειράματος τύχης. 
ιι)τα ενδεχόμενα: 
    Α:δύο ακριβώς κινητήρες δεν έχουν βλάβη. 
    Β:δύο τουλάχιστον κινητήρες έχουν βλάβη. 
    Γ:δύο το πολύ κινητήρες έχουν βλάβη. 
   Δ:Το πολύ ένας κινητήρας έχει βλάβη. 
   Ε:το πολύ ένας κινητήρας δεν έχει βλάβη.  
6.Μία βιομηχανία ελέγχει τηλεοράσεις από την γραμμή παραγωγής με τη σειρά που 
εξέρχονται.Ο έλεγχος σταματά όταν βρεθούν δύο ελλατωματικές τηλεοράσεις ή όταν 
έχουν ελεγχθεί τέσσερις τηλεοράσεις.Να υπολογίσετε τα ενδεχόμενα: 
Κ:να βρεθεί ακριβώς μία ελλατωματική τηλεόραση. 
Λ:να βρεθούν ακριβώς δύο ελλατωματικές τηλεοράσεις. 
Μ:να βρεθούν δύο τουλάχιστον μη ελλατωματικές τηλεοράσεις. 
Ν:να βρεθούν το πολύ δύο μη ελλατωματικές τηλεοράσεις. 
7.’Ενας αθλητής είναι μέλος ενός αθλητικού συλλόγου.Θεωρούμε τα ενδεχόμενα: 
Α:ο αθλητής παίζει ποδόσφαιρο. 
Β:ο αθλητής παίζει μπάσκετ. 
Να διατυπώσετε περιφραστικά καθένα από τα παρακάτω ενδεχόμενα: 
ι)Α’ και Β’    ιι)Α È Β  και Α Ç Β  ιιι)Α-Β και Β-Α   ιν)(ΑÈ Β)’ και (ΑÇ Β)’ 
ν)(Α-Β) È (Β-Α)    νι)ΑÈ Β’    νιι)Α’È Β     νιιι)Α’Ç Β’  . 
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8.Εξετάζουμε τις οικογένειες που έχουν τέσσερα παιδιά και καταγρ’αφουμε το φύλλο 
των παιδιών κατα σειρά ηλικίας τους.Θεωρούμε τα ενδεχόμενα: 
Α: τουλάχιστον ένα παιδί είναι αγόρι. 
Β:το πολύ δύο παιδιά είναι αγόρια. 
Γ:το πρώτο παιδί είναι αγόρι. 
ι)Να διατυπώσετε περιφραστικά τα ενδεχόμενα: 
α)Α’   β)Β’   γ)Γ’   δ) Α È Β    ε) Α Ç Β    στ) Α Ç Γ   ζ) Β Ç Γ η) (ΑÈ Γ)’ 
ιι)Να βρείτε τον δειγματικό χώρο του πειράματος και στη συνέχεια να γράψετε τα 
παραπάνω ενδεχόμενα.   
9.Σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις να εξετάσετε αν τα ενδεχόμενα Α και 
Β μπρεί να είναι ασυμβίβαστα. 
ι)Ένα τμήμα έχει 30 μαθητές,όπου οι 20 γνωρίζουν αγγλικά και οι 15 
γαλλικά.Επιλέγουμε ένα μαθητή και θεωρούμε τα ενδεχόμενα : 
Α:ο μαθητής ξέρει αγγλικά 
Β:ο μαθητής ξέρει γαλλικά 
ιι)Ένα τμήμα έχει 30 μαθητές,όπου το 40% ασχολείται με τον αθλητισμό και το 50% 
με την μουσική. Επιλέγουμε ένα μαθητή και θεωρούμε τα ενδεχόμενα : 
Α:ο μαθητής ασχολείται με τον αθλητισμό 
Β:ο μαθητής ασχολείται με την μουσική. 
10.Αν Α και Β είναι δύο ενδεχόμενα ενός πειράματος τύχης τέτοια ,ώστε Α ÍΒ,να 
αποδείξετε ότι: 
ι)ΑÇ Β=Α    ιι)ΑÈ Β=Β    ιιι)Α-Β=Æ     ιν)Β’ÍΑ’  . 
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Θέματα για Λύση 
1.Ρίχνουμε ένα αμερόληπτο ζάρι.Να βρείτε τις πιθανότητες των ενεχομένων: 
ι)Α:ηένδειξη να είναι άρτια 
ιι)Β:η ένδειξη να είναι περιττή 
ιιι)η ένδειξη είναι άρτια και ταυτόχρονα μεγαλύτερη του 4. 
2.Από μία τράπουλα 52 φύλλων παίρνουμε ένα φύλλο στη τύχη.Να βρείτε τις 
πιθανότητες των ενδεχομένων: 
ι)Α: το φύλλο να είναι κόκκινο 
ιι)Β:το φύλλο να είναι άσσος 
ιιι)Γ:το φύλλο σεν είναι άσσος 
ιν)το φύλλο είναι κόκκινο και δεν είναι άσσος. 
3.Σε ένα κουτί έχουμε 4 πράσινες,10 κόκκινες και 6 άσπρες σφαίρες.Αν πάρουμε 
μία σφαίρα στην τύχη,να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχομένων: 
ι)Α:η σφαίρα είναι κόκκινη 
ιι)Β:η σφαίρα δεν είναι πράσινη 
ιιι)Γ:η σφαίρα είναι κόκκινη ή δεν είναι πράσινη 
4.Aπό τις οικογένειες 30 μαθητών μίας τάξης,25 έχουν βίντεο,5 έχουν DVD και 4 
έχουν και βίντεο και DVD.Επιλέγουμε τυχαία μία οικογένεια.Να βρείτε τις 
πιθανότητες των ενδεχομένων: 
ι)Α:η οικογένεια έχει μόνο βίντεο. 
ιι)Β:η οικογένεια έχει μόνο βίντεο ή μόνο DVD. 
ιιι)Γ:η οικογένεια έχει μία τουλάχιστον συσκευή. 
ιν)Δ:η οικογένεια δεν έχει καμία συσκευή. 
5.Από τους επιβάτες ενός λεωφορείου οι 12 είναι άνδρες και οι 18 γυναίκες.’Εξι από 
τους άνδρες και οκτώ από τις γυναίκες είναι πάνω από 40 ετών.Επιλέγουμε τυχαία 
έναν επιβάτη του λεωφορείου.Να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχομένων: 
ι)Α:ο επιβάτης είναι πάνω από 40 χρονών. 
ιι)Β:ο επιβάτης είναι κάτω από 40 χρονών. 
ιιι)Γ:ο επιβάτης είναι άνδρας. 
6.Ένα δείγμα 50 οικογενειών ρωτήθηκε ως προς τον αριθμό των παιδιών τους.Τα 
αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Αριθμός 
Παιδιών 

0 1 2 3 4 5 ή 
περισσότερα 

Αριθμός 
Οικογενειών 

6 14 13 9 5 3 

Επιλέγουμε τυχαία μία από τις 50 οικογένειες.Να βρείτε την πιθανότητα των 
ενδεχομένων: 
ι)Α: η οικογένεια δεν έχει παιδιά. 
ιι)Β: η οικογένεια έχει παιδιά αλλά όχι περισσότερα από 3. 
ιιι)Γ: : η οικογένεια έχει περισσότερα από 3 παιδιά. 
ιν)Δ: η οικογένεια δεν έχει 3 ή 4 παιδιά. 
ιν)Ε: η οικογένεια έχει λιγότερα από 2 ή περισσότερα από 4 παιδιά. 
7.Μία κληρωτίδα περιέχει 50 κλήρους αριθμημένους από το 1 εως το 50.Τραβάμε 
τυχαία ένα κλήρο.Να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχομένων: 
ι)Α: ο αριθμός να είναι πολλάπλάσιος του 6 ή του 4. 
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ιι)Β:ο αριθμός να είναι πολλαπλάσιος μόνο του 6 ή μόνο του 4. 
8.Για την εισαγωγή ενός υποψηφίου σε κάποια αρχιτεκτονική σχολή είναι απαραίτητο 
να επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις σε εννέα πανελλαδικά μαθήματα,καθώς και στο 
σχέδιο.Θεωρούμε τα επόμενα ενδεχόμενα: 
Α:να επιτύχει στις γραπτές εξετάσεις 
Β:να επιτύχει στο σχέδιο 

με πιθανότητες Ρ(Α)= 
1
4

   και Ρ(Β)= 
1
3

   αντίστοιχα.Αν η πιθανότητα να αποτύχει 

και στις γραπτές εξετάσεις και στο σχέδιο είναι ίση με 
3
5

  ,να βρείτε τις 

πιθανότητες των ενδεχομένων: 
ι) ο υποψήφιος αποτυγχάνει στα γραπτά. 
ιι)ο υποψήφιος αποτυγχάνει στο σχέδιο. 
ιιι)ο υποψήφιος επιτυγχάνει μόνο στα γραπτά. 
ιν) ο υποψήφιος επιτυγχάνει μόνο στο σχέδιο. 
ιν)ο υποψήφιος δεν καταφέρνει να εισαχθεί σε κάποια αρχιτεκτονική σχολή. 
9.’Εστω Α και Β δύο ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω .Αν Ρ(Α’)=λΡ(Β) και 

Ρ(Β’)=λΡ(Α),όπου λε * {1},∗¡ ,να αποδείξετε ότι Ρ(Α)=Ρ(Β)= 
1

λ+1
. 

10.’Εστω Α και Β δύο ενδεχόμενα του ίδιου δειγματικού χώρου Ω.Να αποδείξετε 
ότι: 
ι)Ρ(ΑÇ Β)≤Ρ(Α)      ιι)Ρ(ΑÇ Β)≤Ρ(ΑÈ Β)  
11.Έστω Ρ(Α’)≤0,28   και Ρ(Β’)≤0,71.Να αποδείξετε ότι : 
ι) Ρ(ΑÇ Β)≤1,01-Ρ(ΑÈ Β)      ιι)τα ενδεχόμενα Α,Β δεν είναι ξένα. 
12.Έστω ο δειγματικός χώρος Ω που αποτελείται από 2004 στοιχεία,τα οποία είναι 
ισοπίθανα.Θεωρούμε τα συμπληρωματικά ενδεχόμενα Α και Α’ του Ω,με 0<Ρ(Α)<1. 

ι)Να αποδείξετε ότι Ρ(Α) 14 5Ρ(Α') Ρ(Α)∗ ″ . 

ιι)Αν στη σχέση του ερωτήματος (ι) ισχύει η ισότητα,τότε: 
     α)να βρείτε το πλήθος των στοιχείων του Α, 
     β)αν κάποιο ενδεχόμενο Β του Ω έχει 1453 στοιχεία,να αποδείξετε ότι τα 
ενδεχόμενα Α,Β δεν είναι ασυμβίβαστα. 
13.’Εστω Α και Β δύο ενδεχόμενα του δειγματικού χώρου Ω με Ρ(Α)=0,6 και 
Ρ(Β)=0,8. 
ι)Να εξετάσετε αν τα ενδεχόμενα Α και Β είναι ασυμβίβαστα. 
ιι)Να αποδείξετε ότι: 
    α) Ρ(ΑÈ Β) ≥0,6          β) Ρ(ΑÇ Β)≤0,8      γ) Ρ(ΑÇ Β)≥0,4. 
14.Ο δειγματικός χώρος ενός πειράματος τύχης είναι Ω={α,β,γ,δ,ε}. 

ι)Αν Ρ(α)=Ρ(β)  = 
1

12      ,Ρ(γ)= 4
1    και Ρ(δ)= 3

1    ,να βρείτε την πιθανότητα Ρ(ε). 

ιι)Αν Ρ(α)=2Ρ(β), Ρ(β)=2Ρ(γ), Ρ(γ)=2Ρ(δ)  και Ρ(δ)=2Ρ(ε), να βρείτε τις πιθανότητες 
των ενδεχομένων  Α={α,γ,ε}  και Β={β,γ,δ}. 
15. ’Εστω Α και Β δύο ενδεχόμενα του δειγματικού χώρου Ω με Ρ(Α’)=0,5 και 
Ρ(Β’)=0,3.Να αποδείξετε ότι: 
ι)0,2≤ Ρ(ΑÇ Β)≤0,5    ιι)0,7 ≤Ρ(ΑÈ Β) ≤1    ιιι)Ρ(Α’Ç Β’)≤0,4   ιν) 0,2≤ Ρ(Β-Α)≤0,5 .          


