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Η έννοια του συνόλου 
Σύμφωνα με τον μεγάλο μαθηματικό Cantor: 

Σύνολο είναι κάθε συλλογή αντικειμένων, που προέρχονται από την εμπειρία μας ή τη 

διανόησή μας, είναι καλά ορισμένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο. 

Τα αντικείμενα αυτά, που αποτελούν το σύνολο, ονομάζονται στοιχεία ή μέλη του συνόλου. 

ΣΧΟΛΙΟ 

Ένα σύνολο πρέπει να είναι, όπως συνηθίζουμε να λέμε, «καλώς ορισμένο». 

Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία του μπορούν να αναγνωρίζονται με σιγουριά. 
Για παράδειγμα δεν μπορούμε να μιλάμε για το σύνολο των μεγάλων πραγματικών αριθμών. 

Αυτό δεν είναι σύνολο, με τη μαθηματική έννοια του όρου, διότι δεν υπάρχει κανόνας που 

να καθορίζει αν ένας πραγματικός αριθμός είναι ή δεν είναι μεγάλος. Αν όμως θεωρήσουμε 

τους πραγματικούς αριθμούς που είναι μεγαλύτεροι του 1000000, τότε αυτοί αποτελούν 
σύνολο. 

Για να συμβολίσουμε ένα σύνολο στα Μαθηματικά, χρησιμοποιούμε ένα από τα κεφαλαία 

γράμματα του Ελληνικού ή του Λατινικού αλφαβήτου, ενώ για τα στοιχεία του 
χρησιμοποιούμε τα μικρά γράμματα αυτών. Για παράδειγμα: 

με N συμβολίζουμε το σύνολο των φυσικών αριθμών, 

με Z το σύνολο των ακεραίων αριθμών, 

με Q το σύνολο των ρητών αριθμών, 
με Αρ  το σύνολο των αρρήτων αριθμών και 

με R το σύνολο των πραγματικών αριθμών. 

Τα σύμβολα   και   
Για να δηλώσουμε ότι το x είναι στοιχείο του συνόλου Α, γράφουμε xΑ και διαβάζουμε 

«το x ανήκει στο Α»,  
ενώ για να δηλώσουμε ότι το x δεν είναι στοιχείο του συνόλου Α γράφουμε xΑ και 

διαβάζουμε «το x δεν ανήκει στο Α». 

Παράσταση συνόλου 

Για να παραστήσουμε ένα σύνολο χρησιμοποιούμε συνήθως έναν από τους 
παρακάτω τρόπους: 

α) Όταν δίνονται όλα τα στοιχεία του και είναι λίγα σε πλήθος, τότε γράφουμε 

τα στοιχεία αυτά μεταξύ δύο αγκίστρων, χωρίζοντας τα με το κόμμα. 

Ο παραπάνω τρόπος παράστασης ενός συνόλου λέγεται «παράσταση του συνόλου με 

αναγραφή των στοιχείων του». 

β)  Γενικά, αν από ένα σύνολο Ω επιλέγουμε εκείνα τα στοιχεία του, που έχουν 

μια ορισμένη ιδιότητα Ι, τότε φτιάχνουμε ένα νέο σύνολο που συμβολίζεται 
με: Α={xεΩ:  x έχει την ιδιότητα Ι} και διαβάζεται «Το σύνολο των x ε Ω , όπου x έχει την 

ιδιότητα Ι». 

Ο παραπάνω τρόπος παράστασης ενός συνόλου λέγεται «παράσταση του συνόλου με 
περιγραφή των στοιχείων του». 
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Ίσα σύνολα  
«Δύο σύνολα Α και Β λέγονται ίσα, όταν κάθε στοιχείο του Α είναι και στοιχείο του Β 

και αντιστρόφως κάθε στοιχείο του Β είναι και στοιχείο του Α». 

Στην περίπτωση αυτή γράφουμε Α=Β. 

Δύο σύνολα Α και Β λέγονται ίσα, όταν έχουν τα ίδια ακριβώς στοιχεία. 

 

Υποσύνολα συνόλου 
Ένα σύνολο Α λέγεται υποσύνολο ενός συνόλου Β, όταν κάθε στοιχείο του Α είναι και 

στοιχείο του Β. 

Στην περίπτωση αυτή γράφουμε Α   Β. 

Άμεσες συνέπειες του ορισμού είναι οι: 

i) Α   Α , για κάθε σύνολο Α. 

ii) Αν Α   Β και Β  Γ , τότε Α   Γ (μεταβατική ιδιότητα). 

iii) Αν Α   Β και Β  Α , τότε Α=Β. 

 

Το κενό σύνολο 
Κενό σύνολο είναι το σύνολο που δεν έχει στοιχεία, και συμβολίζεται με   ή { }. 
Δεχόμαστε ότι το κενό σύνολο είναι υποσύνολο κάθε συνόλου. 

 
 

Διαγράμματα Venn 
Μια εποπτική παρουσίαση των συνόλων και των μεταξύ τους 

σχέσεων γίνεται με τα διαγράμματα Venn. 
Κάθε φορά που εργαζόμαστε με σύνολα, τα σύνολα αυτά θεωρούνται 

υποσύνολα ενός συνόλου που λέγεται βασικό σύνολο και 

συμβολίζεται με Ω.  
Το βασικό σύνολο συμβολίζεται με το εσωτερικό ενός ορθογωνίου, ενώ κάθε υποσύνολο 

ενός βασικού συνόλου παριστάνεται με το εσωτερικό μιας κλειστής 

καμπύλης που περιέχεται στο εσωτερικό του ορθογωνίου.  

 

Αν Α   Β, τότε το Α παριστάνεται με το εσωτερικό μιας κλειστής 

καμπύλης που περιέχεται στο εσωτερικό της κλειστής καμπύλης που 
παριστάνει το Β. 

 

Πράξεις με σύνολα 
Το σύνολο που έχει ως στοιχεία τα κοινά και τα μη κοινά στοιχεία των 

Α και Β, δηλαδή το σύνολο των στοιχείων του Ω που ανήκουν 
τουλάχιστον σε ένα από τα Α και Β λέγεται ένωση των συνόλων Α και 

Β. 

Ένωση δύο υποσυνόλων Α, Β ενός βασικού συνόλου Ω λέγεται το 
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σύνολο των στοιχείων του Ω που ανήκουν τουλάχιστον σε ένα από τα σύνολα Α και Β και 

συμβολίζεται με Α  Β . 

Δηλαδή είναι:  Α  Β ={xεΩ /xεΑ ή xεΒ} 

 

Το σύνολο που έχει ως στοιχεία τα κοινά μόνο στοιχεία των Α και Β 
λέγεται τομή των Α και Β.  

Τομή δύο υποσυνόλων Α, Β ενός βασικού συνόλου Ω λέγεται το 

σύνολο των στοιχείων του Ω που ανήκουν και στα δύο σύνολα Α, Β 

και συμβολίζεται με Α∩Β 
Δηλαδή είναι: Α∩Β ={xεΩ  /xεΑ και xεΒ} 

Στην περίπτωση που δύο σύνολα Α και Β δεν έχουν κοινά στοιχεία,  

δηλαδή όταν Α ∩ Β =  , τα δύο σύνολα λέγονται ξένα μεταξύ τους. 
 

Συμπλήρωμα ενός υποσυνόλου Α ενός βασικού συνόλου Ω λέγεται το 
σύνολο των στοιχείων του Ω που δεν ανήκουν στο Α και συμβολίζεται με 

Α΄. Δηλαδή είναι: Α΄ ={xεΩ / xΑ}. 

 
 

Πιθανότητες 
1. Πότε ένα πείραμα λέγεται πείραμα τύχης και πότε αιτιοκρατικό ;  

Κάθε πείραμα των οποίων δεν μπορούμε εκ των προτέρων να προβλέψουμε το 

αποτέλεσμα, μολονότι επαναλαμβάνονται (φαινομενικά τουλάχιστον) κάτω από τις 

ίδιες συνθήκες ονομάζεται πείραμα τύχης (random experiment). 

Κάθε πείραμα κατά το οποίο η γνώση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτελείται 

καθορίζει πλήρως το αποτέλεσμα λέγεται αιτιοκρατικό (deterministic) πείραμα.  

2. α)Τι λέγεται δειγματικός χώρος Ω  ενός πειράματος  τύχης ;  

β)Τι λέμε δυνατά αποτελέσματα ή δυνατές περιπτώσεις ενός πειράματος τύχης ;  

α. Όλα τα αποτελέσματα που μπορούν να εμφανιστούν σε ένα πείραμα τύχης λέγονται 

δυνατά αποτελέσματα ή δυνατές περιπτώσεις του πειράματος. Το σύνολο των 

δυνατών αποτελεσμάτων λέγεται δειγματικός χώρος (sample space) και συμβολίζεται 

συνήθως με το γράμμα  Ω.  

β.Αν δηλαδή κωωω ,...,, 21  είναι τα δυνατά αποτελέσματα ενός πειράματος τύχης, τότε 

ο δειγματικός χώρος του πειράματος θα είναι το σύνολο: },...,,{ 21 κωωωΩ  . 

3. Τι λέγεται ενδεχόμενο ενός πειράματος τύχης ; 

Το σύνολο που έχει ως στοιχεία ένα ή περισσότερα αποτελέσματα ενός πειράματος 

τύχης λέγεται ενδεχόμενο (event) ή γεγονός, δηλαδή το σύνολο όλων των 

υποσυνόλων του δειγματικού χώρου 

Είναι φανερό ότι ένα ενδεχόμενο είναι υποσύνολο του δειγματικού χώρου.  
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4. Τι λέγεται απλό και τι σύνθετο ενδεχόμενο ενός  πειράματος τύχης ;  

Ένα ενδεχόμενο λέγεται απλό όταν έχει ένα μόνο στοιχείο και σύνθετο αν έχει 

περισσότερα στοιχεία. 

5. Πότε λέμε ότι ένα ενδεχόμενο Α ενός πειράματος τύχης πραγματοποιείται ή 

συμβαίνει σε μια συγκεκριμένη εκτέλεσή του πειράματος ;  

Όταν το αποτέλεσμα ενός πειράματος, σε μια συγκεκριμένη εκτέλεσή του είναι 

στοιχείο ενός ενδεχομένου, τότε λέμε ότι το ενδεχόμενο αυτό πραγματοποιείται ή 

συμβαίνει. Γι’αυτό τα στοιχεία ενός ενδεχομένου λέγονται και ευνοϊκές περιπτώσεις 

για την πραγματοποίησή του. 

6. Τι ονομάζονται ευνοϊκές περιπτώσεις για την πραγματοποίησή ενός ενδεχομένου;  

Είναι τα στοιχεία του ενδεχομένου. 

7. Ποιο είναι το βέβαιο και ποιο το αδύνατο ενδεχόμενο ; 

Ο ίδιος ο δειγματικός χώρος Ω ενός πειράματος θεωρείται ότι είναι ενδεχόμενο, το 

οποίο μάλιστα πραγματοποιείται πάντοτε, αφού όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα του 

πειράματος θα ανήκει στο Ω. Γι’αυτό το Ω λέγεται βέβαιο ενδεχόμενο. Δεχόμαστε 

ακόμα ως ενδεχόμενο και το κενό σύνολο   που δεν πραγματοποιείται σε καμιά 

εκτέλεση του πειράματος τύχης. Γι’αυτό λέμε ότι το   είναι το αδύνατο ενδεχόμενο.  

8. Αν Α είναι ένα ενδεχόμενο τι συμβολίζει το N(A) ; 

Το πλήθος των στοιχείων ενός ενδεχομένου Α θα το 

συμβολίζουμε με )(AN . 

9. Πότε πραγματοποιείται το ενδεχόμενο A∩ B ; Να 

παραστήσετε το A∩ B σε ένα διάγραμμα  Venn . 

Το ενδεχόμενο BA , που διαβάζεται «Α τομή Β» ή «Α και Β» 

και πραγματοποιείται, όταν πραγματοποιούνται συγχρόνως τα  Α και  Β. 

Ευνοικές περιπτώσεις του ενδεχομένου «Α καί Β» είναι τα κοινά στοιχεία των δύο 

ενδεχομένων (μόνο τα κοινά). 

Στη φράση συγχρόνως τα Α,Β θα παίρνουμε ΑΒ 

10. Πότε πραγματοποιείται το ενδεχόμενο A  B ; Να 

παραστήσετε το A   B σε ένα διάγραμμα  Venn. 

Το ενδεχόμενο BA , που διαβάζεται «Α ένωση Β»ή «Α ή Β» 

και πραγματοποιείται, όταν πραγματοποιείται ένα τουλάχιστον από τα  Α,  

Β. (δηλαδή όταν πραγματοποιείται το Α ή το Β ή και τα δύο μαζί). 

Ευνοικές περιπτώσεις του ενδεχομένου «Α ή Β» είναι όλα τα στοιχεία των δύο 

ενδεχομένων (κοινά και μη κοινά). 

Στη φράση ένα τουλάχιστον θα παίρνουμε ΑΒ και παίρνουμε από ένα και πάνω 

ακόμη και όλα, για τον υπολογισμό παίρνουμε άρνηση 

 

 A B  

 Ω 

 B  A 

 

 A B  

 Ω 

 B  A 
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11. Πότε πραγματοποιείται το αντίθετο ενδεχόμενο A′ του Α ; Να παραστήσετε το A′ 

σε ένα διάγραμμα Venn. 

Το ενδεχόμενο A , που διαβάζεται «όχι Α» ή 

«συμπληρωματικό του Α» και πραγματοποιείται, όταν δεν 

πραγματοποιείται το Α. Το A  λέγεται και «αντίθετο του Α». 

Ευνοικές περιπτώσεις του ενδεχομένου «όχι Α» είναι όλα τα στοιχεία του δειγματικού 

χώρου Ω που δεν  ανήκουν στο Α. 

Στη φράση να μήν συμβεί το Α θα παίρνουμε Α΄ 

12. Πότε πραγματοποιείται η διαφορά A−B του Β από το Α ;  

Να παραστήσετε το A −B σε ένα διάγραμμα Venn.  

Το ενδεχόμενο BA , που διαβάζεται «διαφορά του Β από το Α» 

και πραγματοποιείται, όταν πραγματοποιείται το Α αλλά όχι το 

Β. Είναι εύκολο να δούμε ότι BABA  . 

13. Πότε δύο ενδεχόμενα Α και Β λέγονται ασυμβίβαστα ή ξένα 

μεταξύ τους ; 

Δύο ενδεχόμενα Α και Β λέγονται ασυμβίβαστα, όταν BA . 

Δύο ασυμβίβαστα ενδεχόμενα λέγονται επίσης ξένα μεταξύ τους ή αμοιβαίως 

αποκλειόμενα. 

14. Τι ονομάζεται σχετική συχνότητα ενός ενδεχομένου Α ; 

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

τότε ο λόγος v

κ
 ονομάζεται σχετική συχνότητα του Α και συμβολίζεται με Af . 

15. Έστω Ω = { ω1 , ω2 , … , ωλ }δειγματικός χώρος και τα απλά ενδεχόμενα 

{ω1},{ω2},…,{ωλ} τα οποία  πραγματοποιούνται  κ1 , κ2 , … , κλ  φορές  αντίστοιχα 

σε ν εκτελέσεις του πειράματος  με  σχετικές   συχνότητες f1 , f2 , … , f λ .  

Δείξτε ότι    f1 + f2 + … + f λ = 1 . 

Τότε για τις σχετικές συχνότητες 
v

κ
f

v

κ
f

v

κ
f λ

λ  ,...,, 2
2

1
1  των απλών ενδεχομένων θα 

έχουμε: 

1. λif i ,...,2,1,10   (αφού vκi 0 ) 

2. 1
...

... 21
21 




v

v

v

κκκ
fff λ

λ . 

 

 

 

 

 Ω 

 A  ́

 A 

 

 A B  

 Ω 

 B  A 
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Το ενδεχόμενο  Α  πραγματοποιείται 

Το ενδεχόμενο  Α  δεν πραγματοποιείται 

Ένα τουλάχιστον από τα  Α  και  Β  πραγματοποιείται 

Πραγματοποιούνται αμφότερα τα  Α  και  Β 

Δεν πραγματοποιείται κανένα από τα  Α  και  Β 

Πραγματοποιείται μόνο το  Α 

Η πραγματοποίηση του Α συνεπάγεται την πραγματοποίηση του Β 

Το ενδεχόμενο να πραγματοποιείται μόνο ένα από τα δύο 

Να πραγματοποιηθεί  το πολύ ένα από τα δύο 

Κανένα από τα Α,Β 

Aω  

Aω   (ή Aω ) 

BAω   

BAω   

BAω ( )΄ 

BAω   (ή BAω  ΄) 

BA  

)AB()BA(   

'B'A)'BA(   

)'BA('B'A   
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16. Τι ονομάζεται στατιστική ομαλότητα ή νόμος των μεγάλων αριθμών ; 

Οι σχετικές συχνότητες πραγματοποίησης των ενδεχομένων ενός πειράματος 

σταθεροποιούνται γύρω από κάποιους αριθμούς (όχι πάντοτε ίδιους), καθώς ο αριθμός 

των δοκιμών του πειράματος επαναλαμβάνεται απεριόριστα. Το εμπειρικό αυτό 

εξαγόμενο, το οποίο επιβεβαιώνεται και θεωρητικά, ονομάζεται στατιστική 

ομαλότητα ή νόμος των μεγάλων αριθμών. 

17. Να δώσετε τον κλασικό ορισμό της πιθανότητας . 

Σε ένα πείραμα με  ισοπίθανα αποτελέσματα  ορίσουμε ως πιθανότητα του 

ενδεχομένου  Α  τον αριθμό: 
)(

)(

νΠεριπτώσεωΔυνατώνΠλήθος

νΠεριπτώσεωΕυνοϊκώνΠλήθος
)(

ΩN

AN
AP  . 

Έτσι, έχουμε τον κλασικό ορισμό της πιθανότητας, που διατυπώθηκε από τον Laplace 

το 1812.  

18. Πως από τον κλασικό ορισμό της πιθανότητας προκύπτει ότι    

P(Ω) =1 , P(∅) =0 , 0 ≤ P(A) ≤ 1 ; 

Από τον προηγούμενο ορισμό προκύπτει άμεσα ότι:    

1
)(

)(
)( 






N

N
P     0

)(

0
)( 

N
P  

Για κάθε ενδεχόμενο  Α ισχύει 1)(0  AP , αφού το πλήθος των στοιχείων ενός 
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ενδεχομένου είναι ίσο ή μικρότερο από το πλήθος των στοιχείων του δειγματικού 

χώρου.  

19. Να δώσετε τον αξιωματικό ορισμό της πιθανότητας . 

Έστω },...,,{ 21 νωωω  ένας δειγματικός χώρος με πεπερασμένο πλήθος 

στοιχείων. Σε κάθε απλό ενδεχόμενο }{ iω  αντιστοιχίζουμε έναν πραγματικό αριθμό, 

που τον συμβολίζουμε με )( iωP , έτσι ώστε να ισχύουν:   

    1)(0  iωP              1)(...)()( 21  νωPωPωP . 

Τον αριθμό )( iωP  ονομάζουμε πιθανότητα του ενδεχομένου }{ iω . 

Ως πιθανότητα )(AP  ενός ενδεχομένου  },...,,{ 21 καααA  ορίζουμε το 

άθροισμα )(...)()( 21 καPαPαP  , ενώ ως πιθανότητα του αδύνατου ενδεχομένου 

  ορίζουμε τον αριθμό 0)( P . 

Σχόλιο 

Για τις πιθανότητες των ενδεχομένων ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύουν οι παρακάτω 

ιδιότητες, γνωστές ως «κανόνες λογισμού των πιθανοτήτων». Οι κανόνες αυτοί θα 

αποδειχθούν στην περίπτωση που τα απλά ενδεχόμενα είναι ισοπίθανα. Αποδεικνύεται 

όμως ότι ισχύουν και στην περίπτωση που τα απλά ενδεχόμενα δεν είναι 

ισοπίθανα. 

 

20.  Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε ασυμβίβαστα μεταξύ τους ενδεχόμενα Α και 

Β ισχύει ο απλός προσθετικός νόμος : P(A ∪ B) = P(A) + 

P(B) 

Αν κAN )(  και λBN )( , τότε το BA  έχει 

λκ   στοιχεία, γιατί αλλιώς τα Α και Β δε θα ήταν 

ασυμβίβαστα. Δηλαδή, έχουμε 

)()()( BNANλκBAN  . 

Επομένως:
)(

)(
)(

N

BAN
BAP


  

)(

)()(

N

BNAN 


)(

)(

)(

)(

 N

BN

N

AN
 )()( BPAP  . 

Σχόλιο 

Η ιδιότητα αυτή είναι γνωστή ως απλός προσθετικός νόμος (simply additive law) και 

ισχύει και για περισσότερα από δύο ενδεχόμενα. Έτσι, αν τα ενδεχόμενα Α, Β και Γ 

είναι ανά δύο ασυμβίβαστα θα έχουμε )()()()( ΓPBPAPΓBAP  . 

21.  Να αποδείξετε ότι για δύο συμπληρωματικά ενδεχόμενα Α 

και A′ ισχύει  :   P(A′) = 1− P(A) . 

Επειδή  AA , δηλαδή τα Α και A  είναι ασυμβίβαστα, 

 

 A B  

 Ω 

 B  A 

 

 Ω 

 A  ́

 A 
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έχουμε διαδοχικά, σύμφωνα με τον απλό προσθετικό νόμο: 

)()()( APAPAAP  )()()( APAPP   

)()(1 APAP  . 

Οπότε          )(1)( APAP  . 

 

22. Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε ενδεχόμενα Α και Β 

ισχύει ο προσθετικός νόμος :  P(A ∪  B) = P(A) + P(B) – 

P(A∩ B) 

Για δυο ενδεχόμενα  Α  και  Β  έχουμε 

)()()()( BANBNANBAN  ,   (1) αφού στο άθροισμα 

)()( BNAN   το πλήθος των στοιχείων του BA  υπολογίζεται δυο φορές. Αν 

διαιρέσουμε τα μέλη της (1) με )(N  έχουμε
)(

)(

)(

)(

)(

)(

)(

)(

 N

BAN

N

BN

N

AN

N

BAN 




και επομένως )()()()( BAPBPAPBAP  . 

Η ιδιότητα αυτή είναι γνωστή ως προσθετικός νόμος (additive law). 

23.  Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε ενδεχόμενα  Α και Β με Α Β ισχύει :  

P(A)  P(B) . 

Επειδή BA  έχουμε διαδοχικά: )()( BNAN  , 

)(

)(

)(

)(

 N

BN

N

AN
 , )()( BPAP  .  

 

24.  Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε ενδεχόμενα Α και Β 

ισχύει :  

P(A - B) = P(A) - P(ΑB) . 

Επειδή τα ενδεχόμενα BA  και BA  είναι 

ασυμβίβαστα και ABABA  )()( , έχουμε:

)()()( BAPBAPAP  . 

Άρα  )()()( BAPAPBAP  . 

25. Αποδείξτε ότι :    

α)   P[(A - B)(Β-Α)] = P(A)  + Ρ(Β)  - 2P(ΑB) . 

β)  Ρ(ΑΒ)  ́= 1 – Ρ(Α) – Ρ(Β) + Ρ(ΑΒ))    

γ) max {P(A) , P(B) }     Ρ(ΑΒ)    min { 1 , Ρ(Α) + Ρ(Β) } 

 

 A B  

 Ω 

 B 
 A 

 

 Ω 

 B 

 A 

 

 A B  

 Ω 

 B  A 
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δ)    max { 0 , P(A) + P(B) – 1 }     Ρ(ΑΒ)    min { Ρ(Α) , Ρ(Β) } 

ε) Αν Ρ(Α) + Ρ(Β) > 1  τότε Α , Β όχι ασυμβίβαστα . 

 

 

 Για τα ενδεχόμενα Α,Β,Γ ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύουν: 

 Α=Β   Β   Α και Α  Β ,           Α   Β και Β  Γ ,  Α  Γ . 

 Α=Β τότε Ρ(Α)=Ρ(Β) το αντίστροφο δεν ισχύει. 

 Αν  ΑΒ, τότε Ρ(Α)Ρ(Β) το αντίστροφο δεν ισχύει. 

 ΑΒΑ  ,          ΑΑΒ ,      Α  Β Β ΑΒ  

 ΑΑ΄= ,                   ΑΑ=Α,                      Α = ,    

 ΑΑ΄=Ω ,          ΑΩ=Α,             Α=(ΑΒ)  (ΑΒ΄) 

 Αν   ΑΒ, τότε  ΑΒ=Α ,  ΑΒ=Β , Α-Β=  ,     Β΄Α΄ 

 Νόμοι de Morgan          (ΑΒ)΄=Α΄Β΄  , (ΑΒ)΄=Α΄Β΄   

 Α (ΒΓ)=(ΑΒ)  (ΑΓ) 

 Α (ΒΓ)=(ΑΒ)  (ΑΓ) 

 Αν Α=Ω τότε πάντοτε Ρ(Α)=Ρ(Ω)=1 δηλαδή Ρ(Α)=1. 

 Αν Ρ(Α)=1 τότε Α=Ω μόνο για ισοπίθανα ενδεχόμενα.  

 Αν Α=  τότε πάντοτε Ρ(Α)=Ρ( )=0 δηλαδή Ρ(Α)=0. 

 Αν Ρ(Α)=0 τότε Α=  μόνο για ισοπίθανα ενδεχόμενα.  

 


