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ΘΕΜΑ 2ο -2003 

Στο σύλλογο καθηγητών ενός λυκείου το 55% είναι γυναίκες,  το 40% των καθηγητών είναι 

φιλόλογοι και το 30% είναι γυναίκες φιλόλογοι. Επιλέγουμε τυχαία έναν καθηγητή για να 

εκπροσωπήσει το σύλλογο σε κάποια επιτροπή. 

Να υπολογίσετε  τις πιθανότητες ο καθηγητής να είναι:  

 α. γυναίκα ή φιλόλογος 

Μονάδες 5 

 β. γυναίκα και όχι φιλόλογος 

Μονάδες 5 

 γ. άνδρας και φιλόλογος 

Μονάδες 7 

 δ. άνδρας ή φιλόλογος.                                                                                   Μονάδες 8 

 

ΘΕΜΑ 3ο -2006 

Σε ένα χορευτικό όμιλο συμμετέχουν x αγόρια και (x+4)
2 

κορίτσια.  

α. Επιλέγουμε τυχαία ένα άτομο, για να εκπροσωπήσει τον όμιλο σε μια εκδήλωση. Να 

εκφράσετε ως συνάρτηση του x την πιθανότητα να επιλεγεί αγόρι.  

Μονάδες 7  

β. Αν η πιθανότητα να επιλεγεί αγόρι είναι ίση με 
19

1
 και ο όμιλος περιλαμβάνει λιγότερα από 

100 μέλη, να βρείτε τον αριθμό των μελών του ομίλου, καθώς και την πιθανότητα να 

επιλεγεί κορίτσι.  

Μονάδες 8  

γ. Ποιος πρέπει να είναι ο αριθμός των αγοριών του ομίλου, ώστε να μεγιστοποιείται η 

πιθανότητα να επιλεγεί αγόρι, και ποια είναι η τιμή της πιθανότητας αυτής;      Μονάδες 10  

ΘΕΜΑΤΑ  

2000-2014 
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ΘΕΜΑ 3ο  -2007 

΄Εστω ο δειγματικός χώρος Ω = { -1 , 0 , 1 ,2 , 3 , 4 , 5} για τον οποίο ισχύει  

Ρ(-1)=Ρ(0)=Ρ(1)=Ρ(2)=2Ρ(3)=2Ρ(4)=2Ρ(5). Ορίζουμε τα ενδεχόμενα του Ω:  

Α={1, 3, x2-x-3}  ,  B={ 2, x+1 , 2x2+x+2 , -2x+1 } 

όπου x ένας πραγματικός αριθμός.  

α. Να βρεθούν οι πιθανότητες των απλών ενδεχομένων του Ω, δηλαδή οι Ρ(–1), Ρ(0), Ρ(1), 

Ρ(2), Ρ(3), Ρ(4), Ρ(5).                                                                                              Μονάδες 7  

β. Να βρεθεί η μοναδική τιμή του x για την οποία ισχύει Α∩Β ={–1,3}                      Μονάδες 8  

γ. Για x = –1 να δειχθεί ότι:  

P(A) = 
5

11
   ,   P(B) = 

7

11
   ,   P(Α∩Β) = 

3

11
 

και στη συνέχεια να υπολογιστούν οι πιθανότητες Ρ(Α–Β) και Ρ(ΑΒ΄)               Μονάδες 10  

 

                                                                                          

ΘΕΜΑ 20-2011 

Ένα κουτί περιέχει άσπρες, κόκκινες και μαύρες σφαίρες. Παίρνουμε τυχαία μια σφαίρα. Η 

πιθανότητα να είναι μαύρη είναι P(M)=
1

4
 , η πιθανότητα να είναι άσπρη είναι P(A)=4λ2 και η 

πιθανότητα να είναι κόκκινη είναι P(K)= -5λ +
7

4
 , όπου λR. Αν για το πλήθος Ν(Ω) των 

σφαιρών που υπάρχουν στο κουτί ισχύει 64<Ν(Ω)<72, τότε 
 
Β.1. Να δείξετε ότι Ν(Ω)=68  

Μονάδες 6  
Β.2. Να υπολογιστεί η τιμή του λ  

Μονάδες 8  
Β.3. Να βρείτε πόσες άσπρες, πόσες μαύρες και πόσες κόκκινες σφαίρες υπάρχουν στο 

κουτί.  
Μονάδες 6  

Β.4. Παίρνουμε τυχαία μία σφαίρα. Να βρεθεί η πιθανότητα αυτή να είναι άσπρη ή μαύρη.  

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 30-2012 

Από τους μαθητές μιας τάξης ενός σχολείου επιλέγουμε τυχαία έναν μαθητή. Αν ν φυσικός 

αριθμός με ν≥3 , τότε η πιθανότητα του ενδεχομένου ο μαθητής να μαθαίνει 

 Γαλλικά είναι 
2

3ν

ν +1
 

 Ισπανικά είναι 
2

ν+2

ν +1
 

 και τις δύο παραπάνω γλώσσες είναι 
2

ν+1

ν +1
 

 μία τουλάχιστον από τις παραπάνω γλώσσες είναι ίση με το όριο


2

2x 1

2( x +3 2)
lim

x +x
 

Γ1.Να αποδείξετε ότι το ενδεχόμενο ο μαθητής να μαθαίνει μία τουλάχιστον από τις 

παραπάνω δύο γλώσσες είναι βέβαιο. 

                                                                                                                        Μονάδες 7 

Γ2. Να αποδείξετε ότι ν = 3.                                                                                       Μονάδες 6 

Γ3. Να βρείτε την πιθανότητα του ενδεχομένου ο μαθητής να μαθαίνει μόνο μία από 

τις δύο γλώσσες.                                                                                                                  Μονάδες 6    

Γ4. Αν ο αριθμός των μαθητών που μαθαίνουν και τις δύο παραπάνω γλώσσες είναι 

32, να βρείτε τον αριθμό των μαθητών της τάξης.                                          Μονάδες 6 

 


