
Π Ι Θ Α Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ  Α  ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

 

1. Ο Γυμναστής ενός λυκείου προκειμένου να στελεχώσει την ομάδα μπάσκετ του 

λυκείου ψάχνει στην τύχη μεταξύ των μαθητών να βρει τρεις κοντούς (Κ) και τρεις 

ψηλούς (Ψ) . 

Να βρείτε το δειγματικό χώρο του πειράματος 

Σε πόσες το πολύ επιλογές βρίσκει τους παίκτες που χρειάζεται 

 

2. Ένα μοντέλο αυτοκινήτου μιας ορισμένης μάρκας παράγεται σε τρεις εκδόσεις. 

Την απλή (Α), την πολυτελή (Π) και την σπορ (Σ). Το απλό φοράει λάστιχα 

ράντιαλ (Ρ) ή συμβατικά (ΣΜ), το πολυτελές φοράει ράντιαλ και το σπορ ράντιαλ 

ή ενισχυμένα. Να βρεθεί ο δειγματικός χώρος. 

 

3. Μέσα σε ένα κουτί υπάρχουν 3 άσπρες και 2 μαύρες σφαίρες. Επιλέγουμε την μία 

σφαίρα κατόπιν της άλλης μέχρι να μείνει μία σφαίρα στο κουτί η σφαίρες του 

ίδιου χρώματος. Να βρείτε το δειγματικό χώρο του πειράματος 

 

4. Ρίχνουμε ένα ζάρι δύο φορές. Βρείτε τα ενδεχόμενα: 

α) Α: «το άθροισμα των  ενδείξεων είναι 8»  β) Β: «η διαφορά των δύο ενδείξεων 

είναι 1» γ) Α Β   δ) Α Β 

 

5. Από το σύνολο {2, 3} επιλέγουμε τυχαία ψηφία και σχηματίζουμε ένα τριψήφιο 

αριθμό. Να υπολογίσετε τις πιθανότητες: 

α)Α το ενδεχόμενο ένα τουλάχιστον ψηφίο του αριθμού να είναι 2 

β) Β το ενδεχόμενο ακριβώς δύο ψηφία του αριθμού να είναι 2  

γ)Γ το ενδεχόμενο ένα μόνο ψηφίο του αριθμού να είναι 3.     

Να εξετάσετε αν τα ενδεχόμενα Α και Γ είναι ασυμβίβαστα. 

 

6. Σε ένα πείραμα τύχης με ισοπίθανα ενδεχόμενα ισχύουν : ι) 195<Ν(Ω)<205  ιι) 

Ρ(Α)=0,2 για κάποιο Α Ω  Να υπολογίσετε το Ν(Α) και το Ν(Ω) 

 

7. Σε ένα λύκειο οι μαθητές της Α τάξης είναι 54. Α ν επιλέξουμε τυχαία ένα μαθητή η 

πιθανότητα να είναι μαθητής της Α τάξης είναι 0,36 και η πιθανότητα να είναι της Β 

τάξης είναι 0,34 Να βρείτε: 

Α) Το πλήθος των μαθητών του λυκείου 

Β)  Το πλήθος των μαθητών της Β τάξης 

Γ) Την πιθανότητα ο μαθητής που επιλέξαμε να είναι της Γ τάξης 

 

8. Έστω ο δειγματικός χώρος Ω = {1, 2, 3, 4, 5}από ισοπίθανα απλά ενδεχόμενα. 

Θεωρούμε τα ενδεχόμενα Α, Β του Ω τα οποία  ορίζονται ως εξής:  

Α = {x Ω/ 1 ≤ x−1 < 3},  B = {x Ω/ (x
2
−5x)⋅(x−1)= −6⋅(x−1)}. 

 Να βρεθούν οι πιθανότητες Ρ(Α), Ρ(Β), Ρ(Α−Β) και Ρ(Β Α΄), Ρ(Α΄ Β΄). 

 

9. Έστω δειγματικός χώρος Ω με ισοπίθανα απλά ενδεχόμενα όπου Ω={1,2,3,4,…,25} 

και η συνάρτηση f(x)=x
2
 −κx+9 , κ Ω  και x R . Επιλέγουμε τα παρακάτω 

ενδεχόμενα: 

Α={ κ Ω / κ πολλαπλάσιο του 3 } 

Β={ κ Ω / η f δεν έχει πραγματικές ρίζες } 



α) Να βρεθούν τα ενδεχόμενα Α, Β. 

β) Να βρεθούν οι πιθανότητες Ρ(Α), P(B). 

γ) Να δείξετε ότι P(B)=
1

5
  και  

1
P A B

25
. 

δ) Να υπολογιστούν οι πιθανότητες P(AUB), P(A  B΄ )  , P(B− A΄ ). 

10.   Ρίχνουμε ένα ζάρι δύο φορές. Έστω α το αποτέλεσμα της πρώτης ρίψης και β το 

αποτέλεσμα  της δεύτερης ρίψης. Να βρεθεί η πιθανότητα ώστε η εξίσωση 

αχ
2
+4χ+β=0   i) Να έχει ρίζες πραγματικές ii) Να μην έχει ρίζες στο R. 

 

11. Έστω α,β οι ενδείξεις ενός ζαριού στην πρώτη και δεύτερη ρίψη αντίστοιχα. 

Ποια η πιθανότητα:       α) Η εξίσωση αχ=β Να χει λύση το 1 ή το 2; β) Η εξίσωση 

χ
2
+αχ+β=0  πραγματικές 

                                                              

12. Σε μια τάξη έχουμε 2ν+5 αγόρια και ν
2
+2ν +4 κορίτσια με ν Ν.Ο καθηγητής 

επιλέγει τυχαία 1 μαθητή για να σηκωθεί στον πίνακα.  1) Να βρεθεί η πιθανότητα 

Ρ(Α)  να είναι αγόρι  2)Αν Ρ(Α)=
3

7
, να υπολογίσετε το ν και την δύναμη της τάξης 

 

13. Σε μια τάξη έχουμε ν+7 αγόρια και ν
2
+6ν +57 κορίτσια .Ο καθηγητής επιλέγει 

τυχαία 1 μαθητή για να σηκωθεί στον πίνακα. 1)Να βρεθεί η πιθανότητα Ρ(Α)  να 

είναι αγόρι   

2)Αν Ρ(Α)=
13

1
, να υπολογίσετε το ν.  

 

14. ΄Έστω Ω= {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}ένας δ x που αποτελείται από ισοπίθανα 

ενδεχόμενα. Εκλέγουμε τυχαία ένα απλό ενδεχόμενο λ Ω .Αν f(x)=2x
2
–4x +λ,  x 

R να βρείτε την πιθανότητα η f (x)=0 να μην έχει πραγματικές ρίζες. 

 

15. Δίνεται ο δειγματικός χώρος Ω= 1,2,3,4,5,6,7,8  με πιθανότητες των 

στοιχειωδών ενδεχομένων που ικανοποιούν τις σχέσεις 

:2Ρ(1)=2Ρ(3)=2Ρ(5)=2Ρ(7)=3Ρ(2)=3Ρ(4)=3Ρ(6)=3Ρ(8)  και το τριώνυμο 

f(x)=x
2
+γx+4 , όπου ο συντελεστής γ επιλέγεται τυχαία από το δειγματικό χώρο Ω 

του Αν Γ το ενδεχόμενο η εξίσωση f(x)=0 να έχει πραγματικές ρίζες να υπολογίσετε 

την πιθανότητα του ενδεχομένου Γ 

 

16. 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.  

β. Αν η πιθανότητα να επιλεγεί αγόρι είναι ίση με 1/19 και ο όμιλος περιλαμβάνει 

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

πιθανότητα να επιλεγεί κορίτσι.  

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;  

 

17. Αν για τα ενδεχόμενα Α,Β ισχύουν Ρ(Α Β)=
4

5
,  Ρ(Β΄)=

1

3
 και Ρ(Α Β)=

1

6
 να 

βρείτε τις πιθανότητες :  i) Ρ(Β)    ii) Ρ(Α)    iii) Ρ(A΄),    iv) Ρ(Α΄ Β)    v) Ρ(Α΄ Β) 

 



18. Έστω Α,Β δύο ενδεχόμενα με Ρ(Α)=
3

10
, Ρ(Β)=

4

10
 και Ρ(Α Β)=

1

10
. Ποια η 

πιθανότητα: 

i) να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα από τα Α, Β  ii) να μη πραγματοποιηθεί κανένα 

από τα Α, Β   iii) να πραγματοποιηθεί μόνο το Α ή μόνο το Β. 

 

19. Αν Α,Β είναι ενδεχόμενα του ίδιου δειγματικού χώρου Ω και είναι Ρ(Α΄)=0,45,  

Ρ(Β)=0,35 και Ρ(Α Β)=0,2  να υπολογίσετε τις Ρ(Α), Ρ(Β΄), Ρ(Α Β), Ρ(Α΄ Β΄), 

Ρ(Α Β΄) και  Ρ(Α Β΄). 

 

20. Έστω Α,Β δύο ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω.  Αν Ρ(Α)=
1

3
, Ρ(Β)=

2

5
 και 

Ρ(Α Β)=
1

4
, να βρεθεί η πιθανότητα : α) Να μην πραγματοποιηθεί το Α   β) Να 

πραγματοποιηθεί ένα τουλάχιστον από τα Α,Β   γ) Να μην πραγματοποιηθεί κανένα 

από τα Α, Β. 

 

21. Α , Β ασυμβίβαστα ενδεχόμενα του δειγματικού χώρου Ω . Αν οι πιθανότητες των 

ενδεχομένων Α , Β , Α΄  Β΄ είναι ανάλογες των αριθμών 2 , 3 , 5 να βρεθούν αυτές . 

 

22. Αν Α, Β δύο ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω με P(Α)<P(Β) και οι πιθανότητες 

Ρ(Α) και Ρ(Β) είναι οι ρίζες της εξίσωσης 8ω
2
 − 6ω + 1 = 0, τότε: 

α) Να βρείτε τις πιθανότητες Ρ(Α) και Ρ(Β). 

β) Αν η πιθανότητα να μην πραγματοποιηθεί κανένα από τα Α και Β είναι 1/4, να 

αποδείξετε ότι τα ενδεχόμενα Α και Β είναι ασυμβίβαστα. 

i) Να βρείτε την πιθανότητα να πραγματοποιηθεί μόνο το Α. 

ii) Να βρείτε την πιθανότητα να πραγματοποιηθεί το πολύ ένα από τα Α και Β. 

 

23. Αν η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί μόνο ένα από τα ενδεχόμενα Α και Β είναι 

0,7, ενώ η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί ένα τουλάχιστον από αυτά είναι 0,85, 

να βρείτε: 

α) Την πιθανότητα να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα τα Α και Β. 

β) Αν η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί μόνο το Α είναι 0,4, να βρείτε τις Ρ(Α)  

και Ρ(Β). 

 

24. Σε μια έρευνα που έγινε σε μια πόλη ως προς τον τρόπο που ενημερώνονται οι 

κάτοικοι για τις ειδήσεις προέκυψε ότι το 20% δεν ενημερώνεται από την 

τηλεόραση, το 70% δεν ενημερώνεται από το διαδίκτυο και το 10% δεν 

ενημερώνεται ούτε από την τηλεόραση ούτε από το διαδίκτυο. 

α) Αν επιλέξουμε έναν κάτοικο τυχαία, να βρείτε την πιθανότητα να ενημερώνεται 

και από την τηλεόραση και από το διαδίκτυο β) Αν επιλέξουμε έναν κάτοικο τυχαία, 

να βρείτε την πιθανότητα να ενημερώνεται από το διαδίκτυο και όχι από την 

τηλεόραση. 

γ) Αν επιλέξουμε έναν κάτοικο τυχαία, να βρείτε την πιθανότητα να ενημερώνεται 

από την τηλεόραση και όχι από το διαδίκτυο. 

 

25. Σε ένα γυμνάσιο οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α τάξης μπορούν να επιλέξουν σαν 

δεύτερη ξένη γλώσσα γαλλικά ή γερμανικά. Το 55% του συνόλου των μαθητών είναι 

κορίτσια Το 35% του συνόλου των μαθητών επιλέγει γερμανικά ενώ το 30% του 



συνόλου είναι κορίτσια και επιλέγουν γαλλικά. Αν επιλέξουμε στη τύχη ένα άτομο  

να βρεθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων 

Α) Να επιλεγεί αγόρι και να κάνει γαλλικά 

Β) Να είναι κοριτσι ή να κάνει γαλικά 

Γ) Αν τα άτομα που είναι αγόρια ή κάνουν γαλλικά είναι 60 να βρείτε πόσοι είναι 

όλοι οι μαθητές  

 

26. Σε ένα γυμνάσιο οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α τάξης μπορούν να επιλέξουν σαν 

δεύτερη ξένη γλώσσα γαλλικά ή γερμανικά. Το 35% του συνόλου των μαθητών 

επιλέγει γερμανικά ενώ το 45% του συνόλου είναι κορίτσια και επιλέγουν γαλλικά. 

Αν το 50% των αγοριών επιλέγει γερμανικά τότε να βρεθεί 

Α) Η πιθανότητα κάποιος μαθητής η μαθήτρια να επιλέξει γαλλικά 

Β) Η πιθανότητα να επιλεγεί ένα άτομο και να είναι αγόρι 

Γ) Η πιθανότητα να είναι κάποιος αγόρι η να έχει επιλέξει γαλλικά 

 

27. Σε ένα λύκειο οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α τάξης είναι 50. Το 20% των αγοριών 

και το 40% των κοριτσιών επέλεξαν να παίξουν βόλεϊ. Αν η πιθανότητα του 

ενδεχομένου να είναι αγόρι και να μην επιλέξει βόλεϊ είναι 0,4 να βρεθούν 

Α) Πόσα είναι τα αγόρια και πόσα είναι τα κορίτσια 

Β) Την πιθανότητα κάποιος να είναι κορίτσι και να μην επέλεξε βόλεϊ 

28. Σε ένα σχολείο το 50% των μαθητών διδάσκονται αγγλικά το 30% γαλλικά και το 

25% και τις δύο γλώσσες. Να βρεθεί η πιθανότητα :  α) Ένας μαθητής  να μαθαίνει 

τουλάχιστον μία από τις δύο γλώσσες    β) Να μαθαίνει μόνο αγγλικά      γ) Να μη 

μαθαίνει γαλλικά    δ)  Να μαθαίνει μόνο μία από τις δυο γλώσσες   ε) Να  μη 

μαθαίνει  καμία από τις δυο γλώσσες 

 

29. Στο σύλλογο των καθηγητών ενός Λυκείου το 55% είναι γυναίκες, το 40% των 

καθηγητών είναι φιλόλογοι και το 30% είναι γυναίκες φιλόλογοι. Επιλέγουμε 

τυχαία ένα καθηγητή για να εκπροσωπήσει το σύλλογο σε κάποια επιτροπή. 

Να υπολογίσετε τις πιθανότητες ο καθηγητής να είναι: 

α) Γυναίκα ή φιλόλογος    β) Γυναίκα και όχι φιλόλογος 

γ) Άνδρας φιλόλογος   δ) Άνδρας ή φιλόλογος 

 

30. Ένα Γενικό Λύκειο έχει 250 αγόρια και κορίτσια. Το 75% των αγοριών και τα 
4

5

  των κοριτσιών συμμετείχαν στην μονοήμερη εκδρομή του Σχολείου τους. 

Επιλέγουμε στην τύχη ένα άτομο. Αν η πιθανότητα να είναι αγόρι και να μη 

συμμετείχε στην μονοήμερη εκδρομή του Σχολείου του είναι 12%, να βρείτε: 

α) Πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια έχει το Λύκειο.  

β) Την πιθανότητα να είναι κορίτσι και να μη συμμετείχε στη μονοήμερη εκδρομή 

του Σχολείου. 

 

31. Έχουμε 30 σφαίρες μέσα σ’ ένα δοχείο, αριθμημένες από το 1 έως το 30. 

Επιλέγουμε στην τύχη μία σφαίρα. Έστω Α το ενδεχόμενο ο αριθμός της σφαίρας 

να είναι άρτιος και Β το ενδεχόμενο ο αριθμός αυτός να είναι πολλαπλάσιο του 5.  

Αν Α΄, Β΄ είναι τα συμπληρωματικά ενδεχόμενα των Α και Β αντιστοίχως, να 

υπολογίσετε τις πιθανότητες : 

α. ( ) , P(B)    β. ( )    γ.  ( )́   δ.   P A΄ ΄  

 



32. Αν για το ενδεχόμενο Α του δειγματικού χώρου Ω ισχύει: 1) ()(
22

 

Τότε να αποδείξετε ότι το Α είναι βέβαιο ή αδύνατο ενδεχόμενο. 

 

33. Έστω Α , Β ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω με Ρ(Α Β) =3/5 και 

Ρ((Α΄ Β) (Α Β΄))=8/15. Να εξεταστεί αν τα ενδεχόμενα Α , Β είναι 

ασυμβίβαστα . 

 

34. Το 50% των κατοίκων μιας πόλης διαβάζουν την εφημερίδα α, ενώ το 30% 

των κατοίκων διαβάζουν την εφημερίδα α και δεν διαβάζουν την εφημερίδα β.  

α. Ποια είναι η πιθανότητα ένας κάτοικος της πόλης, που επιλέγεται τυχαία, να μη 

διαβάζει την εφημερίδα α ή να διαβάζει την εφημερίδα β;  

β. Ορίζουμε το ενδεχόμενο Β: «ένας κάτοικος της πόλης που επιλέγεται τυχαία, 

διαβάζει την εφημερίδα β». Να αποδείξετε ότι  
1 7

P B
5 10

 

γ. Θεωρούμε τη συνάρτηση με τύπο f(x)=x
3
 

− 21 x
2

 

+ P(B) x  όπου x πραγματικός 

αριθμός και Β το ενδεχόμενο που ορίστηκε στο προηγούμενο ερώτημα. Να 

αποδείξετε ότι η συνάρτηση f(x) δεν έχει ακρότατα.  

 

35. Ένα κουτί περιέχει κ-κόκκινες και μ-μαύρες μπάλες. Επιλέγουμε τυχαία μία 

μπάλα. 

α) Αν η πιθανότητα να είναι η μπάλα κόκκινη είναι 
2

3
 , να βρείτε τη σχέση που 

συνδέει το κ και το μ. 

β) Στη συνέχεια προσθέτουμε στο κουτί 6 α-άσπρες μπάλες και η πιθανότητα να 

επιλεγεί άσπρη μπάλα γίνεται 
1

2
. Βρείτε τα κ και μ.  

γ) Στη συνέχεια, επίσης βρείτε πόσες πράσινες μπάλες πρέπει να ρίξουμε στο 

κουτί, ώστε η πιθανότητα να επιλέξουμε τυχαία μία πράσινη μπάλα από αυτό να 

είναι μικρότερη από το
1

4
  και μεγαλύτερη από 

1

7 . 

 

36. 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)= 4λ
2
 και η πιθανότητα να είναι κόκκινη είναι P(K)=–5λ+

7

4
, 

όπου λ∈ℝ. Αν για το πλήθος Ν(Ω) των σφαιρών που υπάρχουν στο κουτί ισχύει 

64<Ν(Ω)<72, τότε  

Β1.  Να δείξετε ότι Ν(Ω)=68  

Β2.  Να υπολογιστεί η τιμή του λ  

Β3.  Να  βρείτε  πόσες  άσπρες, πόσες μαύρες και πόσες κόκκινες σφαίρες υπάρχουν 

στο κουτί.  

Β4. Παίρνουμε τυχαία μία σφαίρα. Να βρεθεί η πιθανότητα αυτή να είναι άσπρη ή 

μαύρη.  

 

 



37. Έστω Ω = {ω1, ω2, ω3, ω4} ο δειγματικός χώρος ενός πειράματος τύχης και τα 

ενδεχόμενά του Α= {ω1, ω3} και Β= { ω2, ω4}  

Αν είναι Ρ(Α–Β) =
1

4
 και  Ρ(Β–Α) =

1

2
  όπου ν θετικός ακέραιος, τότε: 

Γ1. Να αποδείξετε ότι Ρ(Α–Β) = Ρ(Α) και Ρ(Β–Α) = Ρ(Β).  

Γ2. Να αποδείξετε ότι ν=4.  

Γ3. Να υπολογίσετε τις πιθανότητες των ενδεχομένων Α και Β.  

Γ4. Να υπολογίσετε την πιθανότητα του ενδεχομένου Α΄ B΄. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


