
 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ 

1. Σε ένα σχολείο φοιτούν 200 άτομα, 110 αγόρια και 90 κορίτσια. Από αυτά 36 αγόρια και 50 κορίτσια  

μιλούν Γαλλικά. Διαλέγουμε ένα άτομο στην τύχη. Να υπολογίσετε τις πιθανότητες: 

α. Να μιλά Γαλλικά   β. Να είναι κορίτσι που δεν μιλά Γαλλικά.  γ. Να είναι κορίτσι (δεν μας νοιάζει αν μιλά 

Γαλλικά ή όχι) ή αγόρι που δεν μιλά Γαλλικά. 

2. Σε μια πολυκατοικία, το 50% των διαμερισμάτων έχει αποθήκη, το 70% πάρκινγκ ενώ το 20% των 

διαμερισμάτων δεν έχει ούτε αποθήκη ούτε πάρκινγκ. Αν επιλέξουμε τυχαία ένα διαμέρισμα, να βρείτε τις 

πιθανότητες των παρακάτω ενδεχομένων: 

α. Να έχει αποθήκη ή πάρκινγκ. 

β. Να έχει μόνο αποθήκη. 

γ. Να έχει μόνο αποθήκη ή μόνο πάρκινγκ. 

3. Σε ένα Λύκειο, το 30% των παιδιών διαθέτει ποδήλατο, το 18% διαθέτει μηχανάκι, ενώ το 20% έχει 

ποδήλατο αλλά όχι μηχανάκι. Επιλέγουμε τυχαία ένα μαθητή. Να βρείτε τις πιθανότητες των παρακάτω 

ενδεχομένων: 

α. Να έχει ποδήλατο και μηχανάκι. 

β. Να έχει μόνο μηχανάκι. 

γ. Να έχει ένα τουλάχιστον από τα δύο μέσα μετακίνησης. 

4. Για δύο ενδεχόμενα Α, Β του ίδιου δειγματικού χώρου Ω γνωρίζουμε ότι η πιθανότητα να συμβαίνουν 

ταυτόχρονα είναι 10%, η πιθανότητα να μην πραγματοποιείται κανένα από τα δύο είναι 60% ενώ η 

πιθανότητα να πραγματοποιείται μόνο το Α είναι 18%. Να υπολογίσετε τις πιθανότητες: 

α. Να πραγματοποιείται ένα τουλάχιστον από τα δύο. 

β. Να πραγματοποιείται το ενδεχόμενο Α. 

γ. Να πραγματοποιείται το ενδεχόμενο Β. 

5. Από μια ομάδα 6 παιδιών, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται ο Πέτρος και ο Παύλος, θα εκλεγούν με 

κλήρωση  Πρόεδρος, Γραμματέας και Ταμίας. Να βρείτε: 

α. Με πόσους τρόπους μπορεί να εκλεγεί η τριάδα; 

β. Ποια η πιθανότητα στην τριάδα να μην βρίσκεται κανένας από τους Πέτρο, Παύλο. 

γ. Ποια η πιθανότητα να εκλεγεί πρόεδρος ο Πέτρος και γραμματέας ο Παύλος; 

δ. Ποια η πιθανότητα στην τριάδα να βρεθεί ένας ακριβώς από τους Πέτρο, Παύλο; 

6. Σε ένα κουτί υπάρχουν 6 καλές λάμπες και 3 καμένες. Επιλέγουμε στην τύχη 4 λάμπες. Να βρείτε την 

πιθανότητα στην τετράδα να βρεθούν: 

α. 4 καλές λάμπες. 

β. Μία τουλάχιστον καμένη λάμπα. 

γ. Μία ακριβώς καμένη λάμπα. 

7. Από ένα σύνολο 5 ανδρών και 7 γυναικών (ανάμεσά τους οι Άννα και Βούλα), θα επιλεγούν 4 άτομα στην 

τύχη. Να βρείτε τις πιθανότητες των παρακάτω ενδεχομένων: 

α. Να είναι 2 άνδρες και 2 γυναίκες. 

β. Να είναι μόνο γυναίκες. 



 

 

γ. Να υπάρχει τουλάχιστον ένας άνδρας.    

δ. Να περιλαμβάνονται στην τετράδα οι Άννα και Βούλα. 

ε. Να περιλαμβάνεται στην τετράδα μία τουλάχιστον από τις Άννα, Βούλα. 

8. Ο Άκης και η Βίλμα μαζί με 5 άλλα παιδιά θα καθίσουν σε 6 αριθμημένες θέσεις. Να βρείτε την 

πιθανότητα: 

α. Ο Άκης και η Βίλμα να βρεθούν στις δύο πρώτες θέσεις, με οποιαδήποτε σειρά. 

β. Μόνο ο Άκης να καθίσει από τους δύο. 

γ. Να βρεθούν οι Άκης και Βίλμα καθισμένοι δίπλα-δίπλα. 

  

 

 


