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Άσκηση 1: Ένα κουτί περιέχει 10 βώλους αριθµηµένους από 1 έως 10. Επιλέγουµε τυχαία ένα βώλο 
και στη συνέχεια επιλέγουµε τυχαία έναν από τους υπόλοιπους 9 βώλους. Βρείτε την πιθανότητα οι 
αριθµοί στους δύο βώλους που επιλέξαµε να διαφέρουν κατά δύο ή περισσότερες µονάδες. 
 
Άσκηση 2: Έχουµε 4 κοµοδίνα µε 2 συρτάρια το καθένα. Το πρώτο και το δεύτερο κοµοδίνο 
περιέχουν ένα χρυσό νόµισµα στο ένα συρτάρι και ένα αργυρό νόµισµα στο άλλο συρτάρι. Το τρίτο 
κοµοδίνο περιέχει δύο χρυσά νοµίσµατα (ένα σε κάθε συρτάρι) και το τέταρτο κοµοδίνο περιέχει 
δύο αργυρά νοµίσµατα (ένα σε κάθε συρτάρι). Επιλέγουµε τυχαία ένα κοµοδίνο και ανοίγουµε ένα 
συρτάρι του. Μέσα σε αυτό βρίσκουµε ένα χρυσό νόµισµα. Βρείτε την πιθανότητα το άλλο συρτάρι 
του να περιέχει:  

α) ένα αργυρό νόµισµα 
β) ένα χρυσό νόµισµα.  

 
Άσκηση 3: Ένας φοιτητής δίνει διαγώνισµα πολλαπλών επιλογών, στο οποίο κάθε ερώτηµα έχει 5 
δυνατές απαντήσεις, από τις οποίες ακριβώς µία είναι σωστή. Αν ο φοιτητής γνωρίζει την απάντηση 
τότε επιλέγει τη σωστή απάντηση. Αλλιώς, επιλέγει τυχαία µια από τις 5 δυνατές απαντήσεις. 
Υποθέτουµε ότι ο φοιτητής γνωρίζει την απάντηση για το 70% των ερωτηµάτων. 

α) Ποια είναι η πιθανότητα ο φοιτητής να δώσει σωστή απάντηση σε δεδοµένο ερώτηµα; 
β) Αν ο φοιτητής δώσει σωστή απάντηση σε κάποιο ερώτηµα, ποια είναι η πιθανότητα να 

γνώριζε την απάντηση; 
 
Άσκηση 4: Υποθέτουµε ότι υπολογιστές κατασκευάζονται µε την ίδια πιθανότητα τη ∆ευτέρα, την 
Τρίτη, την Τετάρτη, την Πέµπτη ή την Παρασκευή. Οι υπολογιστές που κατασκευάζονται τη 
∆ευτέρα είναι ελαττωµατικοί σε ποσοστό 4%, οι υπολογιστές που κατασκευάζονται την Τρίτη, 
Τετάρτη ή Πέµπτη είναι ελαττωµατικοί σε ποσοστό 1%, και οι υπολογιστές που κατασκευάζονται 
την Παρασκευή είναι ελαττωµατικοί σε ποσοστό 2%. Αν πήρατε έναν ελαττωµατικό υπολογιστή, 
ποια είναι η πιθανότητα να είχε κατασκευαστεί κάποια ∆ευτέρα; 
 
Άσκηση 5: Ένα µηχάνηµα αποτελείται από 4 εξαρτήµατα που συνδέονται παράλληλα έτσι ώστε το 
µηχάνηµα να µην λειτουργεί µόνο εάν και τα 4 εξαρτήµατα του δεν λειτουργούν. Υποθέτουµε ότι τα 
ενδεχόµενα βλάβης των εξαρτηµάτων είναι ανεξάρτητα. Αν τα εξαρτήµατα λειτουργούν µε 
πιθανότητες 0.1, 0.2, 0.3 και 0.4 όταν το µηχάνηµα τεθεί σε λειτουργία, ποια είναι η πιθανότητα να 
δουλέψει το µηχάνηµα όταν του ζητηθεί; 
 
Άσκηση 6: Η εµπειρία δείχνει ότι 20% των ανθρώπων που κάνουν κράτηση τραπεζιού σε κάποιο 
εστιατόριο δεν εµφανίζονται ποτέ. Αν ένα εστιατόριο διαθέτει 50 τραπέζια και έχει δεχθεί 52 
κρατήσεις, ποια είναι η πιθανότητα να καταφέρει να τακτοποιήσει όλους τους πελάτες του;   
 
Άσκηση 7: Σε µια τράπουλα 52 χαρτιών υπάρχουν 4 άσοι. Επιλέγουµε τυχαία ένα χαρτί από την 
τράπουλα και σηµειώνουµε την τιµή όψης του. Στη συνέχεια επιστρέφουµε το χαρτί στην τράπουλα. 
Η διαδικασία επαναλαµβάνεται συνολικά 5 φορές. Υπολογίστε την πιθανότητα να προκύψουν 
ακριβώς δύο άσοι στα 5 χαρτιά που επιλέξαµε, αν γνωρίζουµε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας άσος 
ανάµεσα τους.  


