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1.123 

Τραβάμε διαδοχικά δφο χαρτιά ςτην τφχη από μία τράπουλα. Να βρεθεί η πιθανότητα (α) 

το πρϊτο χαρτί να μην είναι δζκα ςπαθί ή άςοσ, (b) το πρϊτο χαρτί να είναι άςοσ και το 

δεφτερο να μην είναι (c) τουλάχιςτον ζνα χαρτί να είναι καρό (d) τα δφο χαρτιά να είναι από 

διαφορετικζσ ςειρζσ (e) το πολφ ζνα χαρτί να είναι φιγοφρα (f) το δεφτερο χαρτί να μην 

είναι φιγοφρα (g) το δεφτερο χαρτί να μην είναι φιγοφρα, εάν ξζρουμε ότι το πρϊτο ήταν 

φιγοφρα, (h) τα χαρτιά να είναι φιγοφρεσ ή μπαςτοφνια ή και τα δφο. 

Λφςη 

(a) Α={Πρϊτο χαρτί 10 ςπαθί}, Β={Πρϊτο χαρτί άςοσ}=>P(A)=1/52, P(B)=4/52  

P(AUB)=P(A)+P(B)=1/52+4/52=5/52 => P(να μην είναι δζκα ςπαθί ή άςοσ)=1-

4/52=47/52=90,3% 

(b) Α={πρϊτο χαρτί άςοσ}=>P(A)=4/52, B={δεφτερο χαρτί όχι 

άςοσ}=>P(B)=48/51=>P(A∩B)=(4/52).(48/51)=192/1326=7,24% 

(c) A={πρϊτο χαρτί όχι καρό}=>P(A)=39/52, B={δεφτερο χαρτί όχι καρό}=>P(B)=38/51 

P(A∩B)=(39/52).(38/51)=>P(ζνα τουλάχιςτον καρό)=1- P(A∩B)=585/1326=44,1% 

(d) A={πρϊτο χαρτί από μία ςειρά}=>P(A)=13/52 

B={δεφτερο από την ίδια ςειρά}=>P(B)=12/51=> P(δεφτερο από άλλη ςειρά)=1- 

P(B)=1-(12/51)=39/51=76,47% 

(e) Α1 ={πρϊτο φιγοφρα} => P(Α1 )=12/52,  

Α2={δεφτερο φιγοφρα} => P(Α2)=11/51, 

B1={πρϊτο όχι φιγοφρα} => P(B1)=40/52 

Β2={δεφτερο όχι φιγοφρα} =>P(B2)=39/51 

P(A1∩B2)+ P(B1∩A2)+ 

P(B1∩B2)=(12/52)(40/51)+(40/52)(12/51)+(40/52)(39/51)=0,95=95% 

(f) B2={δεφτερο φιγοφρα} δεν ξζρω τι είναι το πρϊτο, το οποίο μπορεί να είναι ή να 

μην είναι φιγοφρα  P(B2/A1)+P(B2/B1)=(12/52)(40/51)+(39/51)(40/52)=40/52=76,9% 

(g) P(Β2/ A1)=40/51 αφοφ το πρϊτο ήταν φιγοφρα, μασ ζμειναν 51 χαρτιά από τα οποία 

40 δεν είναι φιγοφρεσ. 

(h) P(μπαςτοφνι ή φιγοφρα)=22/52 , P(μπαςτοφνι ή φιγοφρα /μπαςτοφνι και 

φιγοφρα)=(22/52)(21/51)=462/2652=17,4% 

1.139 

Διαλζγουμε ςτην τφχη τζςςερεισ μονοψήφιουσ ακζραιουσ (από 0 ζωσ 9). Ποια είναι η 

πιθανότητα (a) να είναι όλοι διαφορετικοί (b) το πολφ δφο να είναι ίδιοι. 

Λφςη 

(a) P(1o)=10/10, P(2o)=(9/10), P(3o)=1/10, P(4o)=1/10 =>P(όλοι 

διαφορετικοί)=(10/10)(9/10)(8/10)(7/10)=504/1000=0.504=50,4% 

(b) Το πολφ δφο ίδιοι = όλοι διαφορετικοί + δφο ίδιοι 

(c) Η πιθανότητα να πάρουμε τον δεφτερο ίδιο με τον πρϊτο είναι 

(10/10).(1/10).(9/10).(8/10)=720/10000=0,072=0,72% Οι δυνατοί ςυνδυαςμοί είναι 



 
 
 
    επομζνωσ P(δφο ίδιοι)=6.0,72=0,432=43,2% άρα P(Το πολφ δφο 

ίδιοι)=50,4%+43,2%=93,6% 

 

1.147 

Η πιθανότητα να επιτφχει ζνασ ςκοπευτήσ ζνα ςτόχο είναι 2/3. Εάν πυροβολεί ςυνεχϊσ 

μζχρισ ότου κτυπήςει το ςτόχο μία φορά, ποια είναι η πιθανότητα να πυροβολήςει 5 

φορζσ; 

Λφςη 

E={επιτυχία}, Α={αποτυχία}. P(E)=2/3, P(A)=1/3 αφοφ πζτυχε το ςτόχο την 5η φορά ζχουμε 

P(Α)P(Α)P(Α)P(Α)P(Α)P(Ε)=(1/3) (1/3) (1/3) (1/3) (2/3)=2/243=0,008=0,8% 

  


