
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

1. Σε ένα σχολείο με 200 μαθητές, οι 90 έχουν ποδήλατο, 36 έχουν «παπί», ενώ 84 άτομα δεν 

έχουν ούτε ποδήλατο ούτε παπί. Διαλέγουμε στην τύχη ένα μαθητή. Να βρείτε τις πιθανότητες ο 

μαθητής: 

α) Να έχει παπί και ποδήλατο.       β) Να έχει μόνο ποδήλατο.    γ) Να έχει μόνο μηχανή.     δ) Να 

έχει ακριβώς ένα από τα δύο μέσα μετακίνησης. 

2. Σε ένα χωριό (τον i-Λια), το 30% των κατοίκων του έχει i-pad, το 15% έχει       i-phone , ενώ 

το 8% έχει και τις δύο συσκευές. Διαλέγουμε ένα κάτοικο στη τύχη. Να βρείτε τις πιθανότητες ο 

κάτοικος: 

α) Να έχει μία τουλάχιστον από τις δύο συσκευές.   β) Να έχει μόνο i-pad.  

γ) Να μην έχει καμιά από τις δύο συσκευές.     δ) Να έχει ακριβώς μία από τις δύο συσκευές. 

3. Αν Α και Β είναι δύο ενδεχόμενα του ίδιου δειγματικού χώρου Ω και ισχύει ότι 
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4. Αν για τα ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει ότι A B , ενώ οι πιθανότητες 

P(A) και P(B) είναι ρίζες της εξίσωσης:  3 1 (2 1) (4 1) 0x x x      ,  να υπολογίσετε: 

α) Τις πιθανότητες P(A) και P(B)         β) Τα ( ), ( ) ( ).P A B P A B P B A    

5. Αν τα ενδεχόμενα Α και Β είναι ασυμβίβαστα , ενώ για την πιθανότητα κ του ενδεχομένου (

A B )  ισχύει η σχέση 2 2 1k k  , να αποδείξετε ότι τα ενδεχόμενα Α και Β είναι 

συμπληρωματικά. 

6. Σε μια γραμμή παραγωγής CD, ελέγχουμε το προϊόν το οποίο μπορεί να χαρακτηρισθεί ως άριστο 

(Α), μέτριο (Μ) ή κακό (Κ). Ο έλεγχος σταματά όταν καταγραφούν δύο CD όμοιας ποιότητας ή το 

πολύ στην 3η δοκιμή και καταγράφουμε το αποτέλεσμα. Αφού βρείτε το δειγματικό χώρο Ω του 

πειράματος τύχης, να υπολογίσετε τις πιθανότητες των παρακάτω ενδεχομένων: 

α) Να έχει βρεθεί ένα τουλάχιστον άριστο CD. 

β) Να έχει βρεθεί ένα το πολύ κακό CD. 

γ) Να έχει βρεθεί ένα άριστο και ένα μέτριο CD.   

7. Αν η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί ακριβώς ένα από τα ενδεχόμενα Α, Β ενός δ.χ Ω , ισούται 

με την πιθανότητα να πραγματοποιείται ένα τουλάχιστον από τα ενδεχόμενα Α, Β, να δείξετε ότι τα 

Α και Β είναι ασυμβίβαστα.  

8. Επιλέγουμε στην τύχη ένα φύλλο από μια τράπουλα (κλασσική , με 52 φύλλα). Να βρείτε τις 

πιθανότητες των παρακάτω ενδεχομένων: 

α) Να είναι κόκκινη φιγούρα. 



β) να είναι μαύρος άσσος. 

γ) να είναι σπαθί ή άσσος.  

9. Σε ένα «πειραγμένο»  ζάρι , ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις για τις πιθανότητες: 

Ρ(1)=Ρ(2)=Ρ(3)=2Ρ(4)=2Ρ(5)=2Ρ(6). Να βρείτε την πιθανότητα να φέρει κάποιος άρτια ένδειξη. 

10. Σε ένα παιχνίδι συμμετέχουν οι παίκτες Α, Β, Γ και Δ. Αν για τις πιθανότητες που έχει 

καθένας να κερδίσει ισχύουν οι σχέσεις: Ρ(Α)=2Ρ(Β)=3Ρ(Γ)=4Ρ(Δ), να βρείτε την πιθανότητα που 

έχει κάθε ένας από τους παίκτες να κερδίσει. 

11. Σε ένα λύκειο αρρένων, με το ποδόσφαιρο ασχολείται το 55% των παιδιών, με το μπάσκετ 

ασχολείται το 45%, ενώ με ένα ακριβώς από τα δύο αθλήματα ασχολείται το 70% των μαθητών. Να 

βρείτε τις πιθανότητες αν επιλέξουμε ένα μαθητή στην τύχη, των παρακάτω ενδεχομένων: 

α) Να ασχολείται με ένα τουλάχιστον από τα δύο αθλήματα. 

β) Να ασχολείται και με τα δύο αθλήματα. 

γ) Να ασχολείται μόνο με το μπάσκετ. 

δ) Να μην αθλείται. 

12. Σε ένα χωριό με πολλούς φιλόζωους, μόνο το 20% των σπιτιών δεν έχουν σκύλο ή γάτα. Το 

55% των νοικοκυριών έχει σκύλο, ενώ το 45% έχουν μόνο σκύλο. Επιλέγουμε ένα σπίτι στην τύχη. 

Να βρείτε τις πιθανότητες: 

α) Να έχει γάτα. 

β) Να έχει μόνο γάτα. 

γ) Να έχει μόνο σκύλο ή μόνο γάτα. 

13. Οι πελάτες μιας τράπεζας σε ποσοστό 12% έχουν κάρτα DINERS και VISA. Το 35% έχει μόνο 

VISA ενώ το 75% έχει μία τουλάχιστον από τις δύο κάρτες. Διαλέγουμε ένα πελάτη στην τύχη. Να 

βρείτε την πιθανότητα ο πελάτης: 

α) Να έχει DINERS. 

β) Να έχει μόνο DINERS 

γ) Να μην διαθέτει καμία κάρτα. 

δ) Να διαθέτει ακριβώς μία από τις δύο κάρτες. 

14. Σε ένα σχολείο υπάρχουν 52 μαθητές που δεν διδάσκονται καμιά από τις δύο προσφερόμενες 

γλώσσες (Αγγλικά και Γαλλικά) και 148 μαθητές που διδάσκονται μία τουλάχιστον από τις δύο 

ξένες γλώσσες. Αν υπάρχουν 110 μαθητές που μαθαίνουν Αγγλικά και 80 μαθητές που μαθαίνουν 

Γαλλικά και επιλέξουμε ένα μαθητή στην τύχη, να βρείτε τις πιθανότητες των παρακάτω 

ενδεχομένων: 

α) Ο μαθητής να μαθαίνει και τις δύο ξένες γλώσσες. 

β) Ο μαθητής να μαθαίνει μία ακριβώς από τις δύο ξένες γλώσσες. 

γ) ο μαθητής να μιλά μόνο Γαλλικά.    



15. Σε μια κάλπη βάζουμε 10 κόκκινες μπάλες, 8 άσπρες και κάποιες πράσινες. Επιλέγουμε μια 

μπάλα στην τύχη. Να βρείτε πόσες πράσινες μπάλες πρέπει να βάλουμε στην κάλπη σε κάθε μια 

από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

α) Η πιθανότητα να έχουμε επιλέξει άσπρη μπάλα να είναι 1/3. 

β) Η πιθανότητα να προκύψει πράσινη ή άσπρη να είναι 7/12 

γ) Η πιθανότητα να επιλέξουμε πράσινη μπάλα να είναι διπλάσια από την πιθανότητα να βγάλουμε 

άσπρη μπάλα. 

16. Σε σχολείο με 200 μαθητές, οι 140 μιλούν Αγγλικά, οι 80 μιλούν Γαλλικά ενώ η πιθανότητα ένα 

παιδί να μιλάει και τις δύο ξένες γλώσσες είναι διπλάσια από την πιθανότητα να μη μιλά καμιά από 

τις δύο ξένες γλώσσες. Να υπολογίσετε: 

α) Πόσα παιδιά μιλούν και τις δύο ξένες γλώσσες. 

β) Πόσα παιδιά μιλούν ακριβώς μία από τις δύο ξένες γλώσσες. 

17. Να αποδείξετε τις παρακάτω σχέσεις, αν γνωρίζετε ότι το ενδεχόμενο Α δεν είναι βέβαιο και 

δεν είναι αδύνατο ενδεχόμενο. 
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 18. Δίνεται το σύνολο 
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. Οι πιθανότητες των ενδεχομένων 

,A B A B A    είναι τιμές που ανήκουν στο σύνολο Κ. Να υπολογίσετε τις 

πιθανότητες: 

α) Να πραγματοποιείται το ενδεχόμενο Β. 

β) Να πραγματοποιείται μόνο το Α. 

γ) Ένα τουλάχιστον από τα Α, Β να μην πραγματοποιείται. 

δ) Να πραγματοποιείται ένα ακριβώς από τα Α και Β. 

19. Αν σε μια κάλπη τοποθετήσουμε χ άσπρεςμπάλες, όπου για το χ ισχύει η σχέση 

2 64 16x x  και κάποιες μαύρες μπάλες και γνωρίζουμε ότι η πιθανότητα εκλογής μαύρης 

μπάλας είναι τα ¾ της πιθανότητας να εκλεγεί άσπρη μπάλα, να βρείτε πόσες είναι οι μαύρες 

μπάλες. 

20. Σε ένα τμήμα με 25 μαθητές, φοιτούν 10 αγόρια και 15 κορίτσια. Τα 6 αγόρια και τα 9 κορίτσια 

έχουν μαύρα μάτια. Επιλέγουμε στην τύχη ένα άτομο από την τάξη. Να βρείτε τις πιθανότητες των 

παρακάτω ενδεχομένων: 

α) Να είναι αγόρι ή να έχει μαύρα μάτια. 

β) Να είναι κορίτσι ή να μην έχει μαύρα μάτια. 


