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Πιθανότητες 

 

1. Ζνα κουτί περιζχει κόκκινεσ, κίτρινεσ και μαφρεσ μπάλεσ. Αν επιλζξουμε μια 

μπάλα ςτθν τφχθ να γράψετε ποια από τα παρακάτω ενδεχόμενα είναι 

πικανά, ποια αδφνατα και ποια βζβαια. 

 

 i. Η μπάλα να είναι κίτρινθ: …………………… 

 

 ii. Η μπάλα να είναι πορτοκαλιά: …………………… 

 

 iii. Η μπάλα να είναι κόκκινθ ι κίτρινθ ι μαφρθ: …………………… 

 

 iv. Η μπάλα να μθν είναι κόκκινθ: …………………… 

 

 v. Η μπάλα να είναι δίχρωμθ: …………………… 

 

2. Ρίχνουμε το ηάρι μια φορά. 

 (α) Να γράψετε τον δειγματικό χϊρο του πειράματοσ 

 

 (β) Να βρείτε τθν πικανότθτα των ενδεχομζνων 

  Α = ο αρικμόσ που κα φζρουμε να είναι το 3 

  Β = ο αρικμόσ που κα φζρουμε να είναι το 5 

  Γ = ο αρικμόσ που κα φζρουμε να είναι ηυγόσ 

  Δ = ο αρικμόσ που κα φζρουμε να διαιρείται με το 2 

  Ε = ο αρικμόσ που κα φζρουμε να είναι πολλαπλάςιο του 6. 

 

3. Επιλζγουμε ςτθν τφχθ ζνα γράμμα του αλφαβιτου. Ποια θ πικανότθτα το 

γράμμα αυτό να είναι: 

 (α) φωνιεν 

 

 (β) ςφμφωνο 
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4. Ο πιο κάτω πίνακασ δείχνει τον αρικμό των παιδιϊν που ζχει μια οικογζνεια 

ςε ζνα δείγμα 80 οικογενειϊν. 

 

         Αρικμόσ 

παιδιϊν 
0 1 2 3 4 5 6 

Οικογζνειεσ 10 25 20 12 6 5 2 

  

Αν διαλζξουμε μια οικογζνεια ςτθν τφχθ να βρείτε τθν πικανότθτα αυτι θ οικογζνεια 

 (α) να μθν ζχει παιδιά 

 (β) να ζχει παιδιά 

 (γ) να ζχει το πολφ 2 παιδιά 

 (δ) να ζχει τουλάχιςτον 4 παιδιά 

 (ε) να ζχει 8 παιδιά 

 (ςτ) να ζχει λιγότερο από 7 παιδιά 

 

5. Ζνα ςχολείο κα επιλζξει τυχαία μια εργάςιμθ μζρα τθσ βδομάδασ για να 
επιςκεφτεί ζνα αρχαιολογικό χϊρο.  

       α) Να καταγράψετε το δειγματικό χϊρο του πιο πάνω πειράματοσ. 
  
       β) Να βρείτε ποια είναι θ πικανότθτα θ επίςκεψθ να γίνει μζρα Κυριακι; 
 
  γ) Ποια θ πικανότθτα θ επίςκεψθ να γίνει Δευτζρα ι Πζμπτθ; 
 
 
6. ε ζνα κιβϊτιο υπάρχουν 16 μπάλεσ αρικμθμζνεσ από το 1 μζχρι το 16.Η 

Εβελίνα κα επιλζξει μια  μπάλα ςτθν τφχθ από το κιβϊτιο. Να υπολογίςετε τθ  

πικανότθτα:                                      

Α: Ο αρικμόσ ςτθν μπάλα να είναι ηυγόσ. 

Β: Ο αρικμόσ ςτθν μπάλα να είναι πολλαπλάςιο του 4. 

Γ: Ο αρικμόσ ςτθν μπάλα να διαιρείται με το 5. 

Δ: Ο αρικμόσ ςτθν μπάλα να είναι μικρότεροσ του 12. 

Ε: Ο αρικμόσ ςτθν μπάλα να είναι μεγαλφτεροσ  του 17. 


