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Experienţ¼
a. Evenimente aleatoare. Spaţiu de selecţie

Problema 1.1 Se arunc¼a dou¼a monede şi se consider¼a evenimentele:
E1 : pe prima moned¼a apare stema
E6 : valoarea apare cel puţin o dat¼a
E2 : pe prima moned¼a apare valoarea
E7 : apare o stema si o valoare
E3 : pe a doua moned¼a apare stema
E8 : stema nu apare niciodat¼a
E4 : pe a doua moned¼a apare valoarea
E9 : stema apare de doua ori
E5 : stema apare cel puţin o data
Construiţi evenimentele: E1 [ E2 ; E1 \ E3 ; E5 \ E6 ; E7 [ E5 ; E2 \ E4 ; E5 [ E9 :
Problema 1.2 Dintr-o urn¼a care conţine bile albe si negre se extrag trei bile. Consider¼am evenimentele: A1 : prima bil¼a extras¼a este alb¼a; A2 : a doua bil¼a extras¼a este alb¼a; A3: a treia bil¼a
extras¼a este alb¼a. S¼a se exprime în funcţie de A1 ; A2 ; A3 evenimentele:
B1 : toate cele trei bile extrase sunt albe
B3 : cel puţin o bil¼a extrasa este alb¼a
B2 : primele doua bile extrase sunt albe
B4 : numai a treia bila extrasa este alb¼a.
Problema 1.3 O ţint¼a are zece discuri concentrice de raz¼a rk (k = 1; 10) cu r1 < r2 < ::: < r10 :
Evenimentul Ak const¼a în nimerirea discului de raz¼a rk . S¼a se explice ce înseamn¼a evenimentele:
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Problema 1.4 Într-un sistem de comunicaţii se înregistreaz¼a trei mesaje succesive, …ecare mesaj
putand … înregistrat corect sau distorsionat. Consider¼am evenimentele:
Ai ={mesajul i a fost înregistrat corect}
Ai = {mesajul i a fost înregistrat distorionat}
S¼a se exprime în funcţie de Ai si Ai evenimentele:
E1 : cele trei mesaje au fost înregistrate corect
E2 : cele trei mesaje au fost înregistrate distorsionat
E3 : cel puţin un mesaj a fost înregistrat corect
E4 : cel puţin un mesaj a fost înregistrat distorsionat
E5 : nu mai puţin de dou¼a mesaje au fost înregistrate corect
E6 : nu mai mult de un mesaj a fost înregistrat corect
E7 : primul mesaj înregistrat corect în ordinea transmisiei a fost al treilea.
Problema 1.5 Un muncitor a lucrat n piese. S¼a not¼am cu Ai evenimentul care const¼a în faptul
c¼a cea de-a i-a pies¼a lucrat¼a este defect¼a. S¼a se exprime în funcţie de Ai evenimentele: niciuna
din piesele lucrate nu este defect¼a; cel puţin una din piesele lucrate este defect¼a; doar una din piese
este defect¼a; exact dou¼a piese sunt defecte; cel mult dou¼a piese sunt defecte.
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Problema 1.6 Fie A; B; C trei evenimente rezultate în urma unei experienţe. Ar¼ataţi c¼a dac¼a
evenimentele A şi B sunt incompatibile, atunci şi evenimentele A \ C şi B \ C sunt incompatibile.
Problema 1.7 Fie A şi B evenimente rezultate în urma unei experienţe. S¼a se arate c¼a A [ B se
descompune într-o reuniune de evenimente incompatibile.
Problema 1.8 Consider¼am experienţele si evenimentele care se pot realiza în ele. S¼a se scrie
evenimentele contrare lor.
a) Într-un sistem de comunicaţii se transmit dou¼a mesaje.
Evenimentul: E ={cele dou¼a mesaje se înregistreaza corect}.
b) Se extrage o bil¼a dintr-o urn¼a care conţine a bile albe, b bile negre şi c bile rosii.
Evenimentul: E ={bila extras¼a este alb¼a}.
c) Într-un sistem de comunicaţii se transmit cinci mesaje.
Evenimentul: E ={nu mai puţin de trei mesaje sunt transmise corect}.
Problema 1.9 Scoaterea din acţiune a unui avion de lupt¼a se produce dac¼a ambele motare sunt
distruse (evenimentele D1 si D2 ) sau dac¼a a fost lovit¼a cabina pilotului (evenimentul L). În avionul
de lupt¼a s-a tras cu un tun antiaerian. Fie evenimentul A care const¼a în scoaterea din acţiune a
avionului de lupt¼a. S¼a se scrie un spaţiu de selecţie asociat experientei. S¼a se scrie evenimentul A
în funcţie de evenimentele D1 , D2 şi L şi în funcţie de evenimentele elementare.
Problema 1.10 Dintr-un pachet de 52 de c¼arţi de joc se scoate la întâmplare una. În funcţie de
a) culoarea, b) seria, c) valoarea c¼arţii scoase la întâmplare şi d) ansamblul c¼arţilor s¼a se scrie
spatiile de selecţie.
Problema 1.11 S¼a se scrie spaţiile de selecţie ale urm¼atoarelor experienţe: a) se arunc¼a o moned¼a
de trei ori; b) se arunc¼a simultan o moned¼a şi un zar; c) dou¼a obiecte distincte a şi b se plaseaz¼a în
dou¼a urne A si B; d) o clas¼a de 25 de elevi alege doi reprezentanţi pentru un comitet; e) se arunc¼a
o moneda pân¼a când se obţine de dou¼a ori stema sau de dou¼a ori valoarea succesiv; f ) se arunc¼a
pe o suprafat¼a plan¼a un poliedru cu k fete şi el cade pe una din feţe.
Problema 1.12 Se arunc¼a trei zaruri. Se cere: a) s¼a se scrie evenimentele A : s-a obţinut pe
primul şi al treilea zar cifra 1 şi B : suma punctelor obţinute pe cele trei zaruri este mai mic¼a decât
4. b) s¼a se g¼aseasc¼a A \ B.
Problema 1.13 S¼a se arate c¼a:
n
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k=0
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d) Cnk + Cnk+1 = Cn+1
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Problema 1.14 Un spaţiu de selecţie A are n puncte.
a) S¼a determine num¼arul evenimentelor distincte constând din k puncte de selecţie.
b) S¼a se determine num¼arul tuturor evenimentelor asociate spaţiului de selecţie A (card P (A) =?)
c) Presupunem c¼a A este un eveniment format din k puncte ale spaţiului de selecţie. S¼a se
arate c¼a exist¼a 2n k evenimente distincte ce îl conţin pe A.
Problema 1.15 Care este num¼arul situaţiilor care apar aruncând dou¼a zaruri?
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Problema 1.16 În câte moduri este posibil s¼a facem un steag tricolor dac¼a avem la dispoziţe pânz¼a
de steag de cinci culori diferite ?
Problema 1.17 Pentru un joc, cinci fete şi trei b¼aieţi trebuie s¼a formeze dou¼a echipe de câte patru
persoane. În câte moduri se pot forma echipele ?
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