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VÍ DỤ PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ 
 

 

Câu 1: Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất liên tiếp cho đến khi lần đầu tiên xuất hiện mặt sấp hoặc cả năm 

lần ngửa thì dừng lại.  

1. Mô tả không gian mẫu. 

2. Xác định các biến cố: 

: “Số lần gieo không vượt quá ba” 

: “Có ít nhất 2 lần gieo xuất hiện mặt ngửa” 

Câu 2: Trong một chiếc hộp đựng 6 viên bi đỏ, 8 viên bi xanh, 10 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi. Tính 

số phần tử của 

1. Không gian mẫu 

2. Các biến cố: 

a) : “ 4 viên bi lấy ra có đúng hai viên bi màu trắng”. 

b) : “ 4 viên bi lấy ra có ít nhất một viên bi màu đỏ”. 

c) : “ 4 viên bi lấy ra có đủ 3 màu”. 

Câu 3: Một xạ thủ bắn liên tục 4 phát đạn vào bia. Gọi  là các biến cố “ xạ thủ bắn trúng lần thứ ” với 

. Hãy biểu diễn các biến cố sau qua các biến cố . 

: "Lần thứ tư mới bắn trúng bia". 

: "Bắn trúng bia ít nhất một lần". 

: "Bắn trúng bia đúng ba lần". 

Câu 4: Xét phép thử là gieo một đồng xu 3 lần liên tiếp.  

a) Mô tả không gian mẫu. 

b) Xác định biến cố : “Kết quả của lần gieo thứ hai và thứ 3 khác nhau”. 

Câu 5: Cho hai đường thẳng song song  và . Trên đường thẳng  lấy  điểm phân biệt. Trên đường thẳng 

 lấy  điểm phân biệt. Chọn ngẫu nhiên  điểm. Xác định số phần tử của 

a) Không gian mẫu. 

b) Biến cố A: "Ba điểm được chọn tạo thành một tam giác". 

Câu 6: Xét phép thử tung con súc sắc 6 mặt hai lần. Tính số phần tử của: 

1. Không gian mẫu. 

2. Các biến cố: 

a) A: “Số chấm xuất hiện ở cả hai lần tung giống nhau” 

b) B: “ Tổng số chấm xuất hiện ở hai lần tung chia hết cho 3” 

c) C: “Số chấm xuất hiện ở lần một lớn hơn số chấm xuất hiện ở lần hai”. 
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