
ΜΑΣ 055/ΕΠΛ. Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική Ασκήσεις 21/09/2011

΄Ασκηση 1. Θεωρούµε τον δειγµατικό χώρο Ω ενός στοχαστικού (τυχαίου) πειράµατος κι

έστω A, B ⊆ Ω ενδεχόµενα µε

2P (A) = 3P (B) = 4P (A ∪ B), P (B − A) = 1/8 .

Να υπολογιστούν οι πιθανότητες P (A), P (B) και P (A∩B). Στην συνέχεια να υπολογιστούν

οι πιθανότητες α) P (A − B), ϐ) P (A ∪ B), γ) P (A ∪ B̄), δ) P
(

(A ∩ B̄) ∪ (Ā ∩ B)
)

.

΄Ασκηση 2. Αν P (A) = 1/2, P (B) = 1/3 και P (A∪B) = 2/3, να εξετασθεί αν τα ενδεχόµενα

A και B είναι ανεξάρτητα. Οµοίως, αν P (A) = 1/2, P (B) = 1/5 και P (Ā ∩ B̄) = 3/5.

΄Ασκηση 3. ΄Εστω ότι 7% των ανδρών και το 2% των γυναικών πάσχουν από αχρωµατοψία.

Αν το 48% του πληθυσµού είναι άνδρες και το 52% γυναίκες να υπολογισθεί η πιθανότητα ένα

άτοµο που επιλέγεται τυχαία από τον πληθυσµό να πάσχει από αχρωµατοψία.

΄Ασκηση 4. ∆υο συρτάρια περιέχουν χρυσά και ασηµένια νοµίσµατα. Το πρώτο συρτάρι

περιέχει 2 χρυσά και 1 αργυρό, ενώ το δεύτερο συρτάρι περιέχει 1 χρυσό και 2 αργυρά. Χωρίς

να ϐλέπουµε ανοίγουµε ένα συρτάρι (στην τύχη) και διαλέγουµε τυχαία ένα νόµισµα.

α) Ποιά η πιθανότητα το νόµισµα να είναι χρυσό ;

ϐ) Αν το νόµισµα που λείπει είναι χρυσό, ποιά η πιθανότητα να διαλέξαµε από το πρώτο συρτάρι ;

΄Ασκηση 5. ΄Ενα δοχείο ∆1 περιέχει 3 κόκκινα και 5 λευκά µπαλάκια, ενώ ένα άλλο δοχείο

∆2 περιέχει 4 κόκκινα και 2 λευκά µπαλάκια. ΄Ενα µπαλάκι επιλέγεται τυχαία από το ∆1 και

ϱίχνεται στο ∆2 χωρίς να παρατηρηθεί το χρώµα του. Μετά επιλέγουµε τυχαία ένα µπαλάκι

από το ∆2. Βρείτε την πιθανότητα το µπαλάκι που επιλέγουµε να είναι λευκό.
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