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Διαγώ νισμα Άλγεβρας Α’ Λυκει ου 
στις Πιθανο τητες 

Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης  

Θέμα Α 

Στην παρακάτω ερώτηση να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθμό κάθε 

πρότασης και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό για τη σωστή πρόταση και τη λέξη 

Λάθος για τη λανθασμένη. 

1. Το ενδεχόμενο κατά τη ρίψη ενός ζαριού, να προκύψει άρτιο αποτέλεσμα είναι απλό. 

2. Δύο ασυμβίβαστα ενδεχόμενα είναι συμπληρωματικά. 

3. Αν     τότε          . 

4. Αν               τότε τα Α, Β ενδέχεται να είναι ασυμβίβαστα. 

5. Αν               τότε τα Α,Β είναι υποχρεωτικά ξένα μεταξύ τους. 

6. Αν από μια τράπουλα αφαιρέσουμε τις φιγούρες, η πιθανότητα επιλέγοντας τυχαία ένα 

χαρτί αυτό να είναι 10, είναι 
 

  
. 

7. Για δύο ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου, ισχύει:                 . 

8. Αν για δύο ενδεχόμενα του ίδιου δειγματικού χώρου Ω ισχύει: (    )
 
 (    )

 
  , 

τότε    . 

Θέμα Β 

Σε έναν αγώνα βόλεϊ νικήτρια αναδεικνύεται όποια από τις δύο ομάδες επιτύχει να 

κερδίσει τρία σετ. 

Α. Να κατασκευάσετε δενδροδιάγραμμα που να απεικονίζει το δειγματικό χώρο του 

πειράματος και στη συνέχεια να καταγράψετε σε μορφή συνόλου τον Ω. 

Β. Να προσδιορίσετε τα ενδεχόμενα: 

 Γ: ο νικητής προέκυψε από τρεις στη σειρά νίκες 

 Δ: ο νικητής αναδείχθηκε μετά από τέσσερις αγώνες 

 Ε: ο τελικός νικητής είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι 

 Ζ: νικητής αναδείχθηκε η γηπεδούχος ομάδα, παρόλο που έχασε το πρώτο παιχνίδι 

Γ. Να βρείτε την πιθανότητα των ενδεχομένων: 

           

 

  



 
2 

Θέμα Γ 

Σε έρευνα που διεξήχθη σχετικά με τη δημοφιλέστερη κονσόλα ηλεκτρονικών παιχνιδιών, 

το 37% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι έχουν PS, το 19% Χ-Box και το 4% και τις δύο 

κονσόλες. Αν επιλέξουμε τυχαία έναν άνθρωπο από το δείγμα μας, να προσδιορίσετε την 

πιθανότητα αυτός: 

Α. να έχει τουλάχιστον μία κονσόλα 

Β. να έχει ακριβώς μία κονσόλα 

Γ. να έχει μόνο PS 

Δ. να μην έχει καμία κονσόλα 

Ε. να έχει το πολύ μία κονσόλα 

  

Θέμα Δ 

Έστω Α, Β δύο ενδεχόμενα του ίδιου δειγματικού χώρου Ω. Αν ισχύει:      
   

 
, 

     
   

 
: 

Α. Να δείξετε ότι αν τα ενδεχόμενα     είναι συμπληρωματικά, τότε ισχύει    . 

Β. Αν    , να δείξετε ότι        [
 

 
 
 

 
] 

Γ. Aν ισχύει        
    

 
 και        

    

  
   

i. να δείξετε ότι x=2 

ii. να βρείτε την πιθανότητα των ενδεχομένων: 

               


