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Probabilit¼
aţi. Probabilit¼
aţi condiţionate

Problema 1.1 Experienţa const¼a în a alege la întâmplare un element din mulţimea A = fa; bg şi
un element din multimea B = fa; b; cg. a) S¼a se scrie elementele mulţimii A B. b) Care este
probabilitatea ca elementele alese s¼a …e identice?
Problema 1.2 O urn¼a conţine 40 de bile din care 10 albe, 25 negre si 5 rosii. Din aceast¼a urn¼a
se extrag trei bile. S¼a se determine probabilitatea ca bilele extrase s¼a …e de culori diferite.
Problema 1.3 Numerele 1; 2; :::; n se aşeaz¼a la întâmplare. a) Care este probabilitatea ca numerele
1; 2 s¼a …e aşezate în ordine cresc¼atoare si consecutiv? b) Care este probabilitatea ca numerele k;
k + 1; k + 2 s¼a …e aşezate în ordine cresc¼atoare şi consecutiv?
Problema 1.4 Într-o curs¼a sunt zece concurenţi: A; B; C; D; E; F; G; H; I; J:
a) Se aleg succesiv 3 concurenţi. Care este probabilitatea p1 ca aceşti concurenţi s¼a …e clasaţi,
la sfârşitul concursului, pe primele trei locuri, în aceeaşi ordine cu cea a alegerii?
b) Care este probabilitatea p2 ca acei trei concurenţi aleşi s¼a ocupe primele trei locuri, f¼ar¼a a se
ţine seama de ordinea sosirii?
c) Se aleg 4 concurenţi. Care este probabilitatea ca între aceşti patru concurenţi s¼a …gureze cei
trei castigatori?
Problema 1.5 n bile se repartizeaz¼a la întâmplare în trei urne U1 ; U2 şi U3 . S¼a se calculeze
probabilitatea urmatoarelor evenimente în cazul n = 5 si apoi în cazul general:
E1 : Urna U1 este goal¼a
E5 : Nici o urn¼a nu este goal¼a
E2 : Numai urna U1 este goal¼a
E6 : Dou¼a urne sunt goale
E3 : Numai o urn¼a este goal¼a
E7 : Trei urne sunt goale
E4 : Cel puţin o urn¼a este goal¼a
E8 : U1 sau U2 sunt goale.
Problema 1.6 Dintr-un joc de n c¼arţi se extrag, una dupa alta, p c¼arţi şi se aşeaza una lânga
alta, în ordinea extragerilor.
a) S¼a se calculeze num¼arul extragerilor posibile.
b) Pentru n = 32 si p = 4 s¼a se calculeze probabilitatea ca a doua carte extras¼a, şi numai
aceasta, s¼a …e un as.
Problema 1.7 Coe…cienţii a; b; c ai ecuaţiei ax2 +bx+c = 0 sunt determinaţi de rezulatele obţinute
în urma arunc¼arii a trei zaruri. Sa se calculeze probabilitatea evenimentului:
a) ecuaţia admite dou¼a r¼ad¼acini reale;
b) ecuaţia admite dou¼a r¼ad¼acini complexe;
c) numarul 1 este r¼ad¼acin¼a a ecuaţiei.
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Problema 1.8 n persoane sunt adunate în aceeaşi sal¼a. S¼a se calculeze probabilitatea ca:
a) s¼a nu existe dou¼a persoane având aceeaşi zi de naştere;
b) cel puţin dou¼a persoane s¼a aib¼a aceeaşi zi de naştere;
c) dou¼a persoane şi numai dou¼a s¼a aib¼a aceeaşi zi de naştere.
Problema 1.9 Într-o camer¼a întunecoas¼a exist¼a 5 perechi de panto… de acelaşi fel. Alegem la
întâmplare 5 panto…. Care este probabilitatea ca între cei cinci panto… s¼a …e cel puţin o pereche?
Problema 1.10 Un c¼al¼ator îşi cump¼ar¼a dou¼a cutii de chibrituri şi le introduce în buzunar. Dup¼a
aceea, de …ecare dat¼a când foloseşte un chibrit, îl scoate la întâmplare dintr-o cutie. Dupa un timp,
constat¼a c¼a o cutie este goal¼a. Care este probabilitatea ca în a doua cutie s¼a …e în acel moment k
chibrituri, dac¼a la început ambele cutii aveau n chibrituri?
Problema 1.11 Din primii 100 de întregi 1; 2; 3; :::; 100 se alege la întâmplare unul. Care este
probabilitatea ca el s¼a …e divizibil cu 2; 5 sau 11?
Problema 1.12 Dac¼a n scrisori plecate sunt plasate la întâmplare în n plicuri, care este probabilitatea ca m¼acar o scrisoare s¼a …e plasat¼a în plicul corespunz¼ator?
Problema 1.13 Zece bile se repartizeaz¼a la întamplare în patru urne. Care este probabilitatea ca
m¼acar o urn¼a sa …e goal¼a?
Problema 1.14 O societate compus¼a din n perechi soţ-soţie danseaz¼a. Se presupune c¼a formarea
perechilor la dans este egal probabil¼a. Care este probabilitatea ca, la un moment dat, …ecare b¼arbat
s¼a nu danseze cu soţia sa?
Problema 1.15 O urn¼a conţine 12 bile numerotate de la 1 la 12. S¼a se determine probabilitatea
ca bilele numerotate 5; 7; 11 s¼a …e extrase la extragerile 5; 7; 11. (bilele nu se pun înapoi)
Problema 1.16 Testele folosite în detectarea unei boli dau rezultate în 95% din cazuri şi indic¼a
greşit în 5% din cazuri. La persoanele s¼anatoase, testele indic¼a în 1% din cazuri prezenţa bolii şi
în 99% din cazuri absenţa ei. Dac¼a dintr-o populaţie în care 0:2% din persoane au boala se alege
o persoan¼a pe care testul o indic¼a bolnav¼a, care este probabilitatea ca aceast¼a persoan¼a s¼a prezinte
într-adev¼ar boala respectiv¼a?
Problema 1.17 20%; 30%; 50% din anvelopele unei uzine sunt realizate de agregatele 1, 2, 3. Proporţia de anvelope defecte date de agregate este 5%; 3%; 1%.
i) Ce proporţie din totalul anvelopelor realizate este defect¼a?
ii) Dac¼a se alege din întreaga productie de anvelope una, şi se gaseşte c¼a este defect¼a, care este
probabilitatea ca ea s¼a … fost produs¼a de agregatul 3?
Problema 1.18 Exist¼a exact trei …rme care produc un aparat, …rmele F1 ; F2 ; F3 şi acestea realizeaz¼a respectiv 30; 25 şi 45 la sut¼a din producţia ţ¼arii. La …rma F1 1% din producţie este rebut, la
F2 1:5% iar la F3 2%. Care este probabilitatea ca un aparat luat la întâmplare de la cele trei …rme
s¼a …e rebut? Dar care este probabilitatea ca el s¼a provin¼a de la …rma F3 ?
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Problema 1.19 Doi juc¼atori A şi B joac¼a un joc de 32 de c¼arţi. Nicio carte extras¼a din pachet nu
este reintrodus¼a în acesta. Jucatorul A trage dou¼a c¼arti şi câştig¼a dac¼a trage dou¼a "…guri" (adic¼a
J, Q, K sau A). Dac¼a A nu câştig¼a, juc¼atorul B trage o carte, şi câştig¼a daca trage o "…gur¼a". Care
dintre cei doi jucatori are cea mai mare şans¼a de a câstiga? Care este probabilitatea ca niciunul
dintre cei doi juc¼atori s¼a nu câştige?
Problema 1.20 Se scot la vânzare 50 de bilete de loterie, dintre care unul singur este câştig¼ator.
Fiecare cump¼ar¼ator poate alege doar dintre biletele care nu au fost înc¼a vândute. Care juc¼ator
preferaţi s¼a …ţi? Primul? Al doilea? Al treilea?
Problema 1.21 O urn¼a contine 10 bile albe şi 20 de bile roşii. Se scot succesiv n bile, reintroducând
bila în urn¼a dac¼a este alb¼a şi nereintroducând-o dac¼a este roşie. Care este probabilitatea de a extrage
din urn¼a exact o bil¼a roşie?
Problema 1.22 Dintre cei 23 de membri ai unei asociaţii, din care 12 b¼arbaţi şi 11 femei, se alege
un consiliu format dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte, un trezorier şi o secretar¼a. În câte feluri
se poate forma acest consiliu? În câte feluri se poate forma consiliul astfel ca acesta s¼a aib¼a în
componenţ¼a 2 b¼arbaţi şi dou¼a femei? În câte feluri se poate forma consiliul astfel ca preşedintele
şi vicepreşedintele s¼a …e de sexe diferite? Câte dintre consiliile de la întrebarea precedent¼a veri…c¼a
faptul c¼a Doamna X şi Domnul Y s¼a nu fac¼a parte în acelaşi timp din consiliu?
Problema 1.23 Doi juc¼atori lanseaz¼a succesiv un ban trucat, care are proprietatea c¼a stema apare
dup¼a o aruncare cu probabilitatea p. Primul juc¼ator numit A începe. Juc¼atorul A castig¼a dac¼a obţine
stema, caz în care jocul se opreşte. Juc¼atorul B câstig¼a dac¼a obtine valoarea, caz în care jocul se
opreşte.
1. Care este probabilitatea ca A sa câstige exact la a n-a aruncare?
2. Care este probabilitatea ca A s¼a câştige?
3. Care este probabilitatea ca jocul s¼a nu se opreasc¼a?
4. Ce valoare ar trebui s¼a aib¼a p astfel încât cei doi juc¼atori sa aib¼a aceleaşi şanse de câştig?
Problema 1.24 Dou¼a persoane A şi B au decis s¼a se întâlneasc¼a între orele 0 şi 1 într-un anumit
loc, venind independent. În plus ele au f¼acut convenţia ca primul venit s¼a-l aştepte pe cel¼alalt 15
minute (sfertul academic) şi dac¼a acesta nu vine, s¼a plece. Care este probabilitatea ca persoanele
respective s¼a se întâlneasc¼a?
Problema 1.25 Dac¼a se amestesc¼a un pachet de c¼arţi, care este probabilitatea ca toţi cei patru
aşi s¼a apar¼a unul dup¼a altul ?
Problema 1.26 Vrem s¼a calcul¼am probabilitaea de a câştiga la LOTO 6/49. Ştim c¼a se cump¼ar¼a
un bilet pe care se trec 6 numere distincte între 1 şi 49. Dac¼a aceste numere coincid cu cele extrase
la loterie, atunci biletul este câştig¼ator.
Problema 1.27 Se joac¼a un joc. Partida este considerat¼a câştigat¼a de primul dintre cei doi juc¼atori care câştig¼a trei jocuri. Dac¼a jocul se întrerupe la scorul de 2 1, cum trebuie împ¼arţit¼a
miza?
Problema 1.28 (Problema concordanţelor) Un student are de r¼aspuns la n întreb¼ari, c¼arora
trebuie s¼a le asocieze r¼aspunsul corect dintre n r¼aspunsuri indicate. Stabiliţi probabilitatea ca studentul s¼a r¼aspund¼a la: a) prima întrebare; b) primele dou¼a întreb¼ari; c) cel puţin o întrebare.
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Problema 1.29 Se scot la vânzare 50 de bilete de loterie, dintre care unul singur este câştig¼ator.
Fiecare cump¼ar¼ator poate alege doar dintre biletele care nu au fost înc¼a vândute. Care juc¼ator
preferaţi s¼a …ţi? Primul? Al doilea? Al treilea?
Problema 1.30 O urn¼a contine 10 bile albe şi 20 de bile roşii. Se scot succesiv n bile, reintroducând
bila în urn¼a dac¼a este alb¼a şi nereintroducând-o dac¼a este roşie. Care este probabilitatea de a extrage
din urn¼a exact o bil¼a roşie?
Problema 1.31 Dintre cei 23 de membri ai unei asociaţii, din care 12 b¼arbaţi şi 11 femei, se alege
un consiliu format dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte, un trezorier şi o secretar¼a. În câte feluri
se poate forma acest consiliu? În câte feluri se poate forma consiliul astfel ca acesta s¼a aib¼a în
componenţ¼a 2 b¼arbaţi şi dou¼a femei? În câte feluri se poate forma consiliul astfel ca preşedintele
şi vicepreşedintele s¼a …e de sexe diferite? Câte dintre consiliile de la întrebarea precedent¼a veri…c¼a
faptul c¼a Doamna X şi Domnul Y s¼a nu fac¼a parte în acelaşi timp din consiliu?
Problema 1.32 Doi juc¼atori lanseaz¼a succesiv un ban trucat, care are proprietatea c¼a stema apare
dup¼a o aruncare cu probabilitatea p. Primul juc¼ator numit A începe. Juc¼atorul A castig¼a dac¼a obţine
stema, caz în care jocul se opreşte. Juc¼atorul B câstig¼a dac¼a obtine valoarea, caz în care jocul se
opreşte.
1. Care este probabilitatea ca A sa câstige exact la a n-a aruncare?
2. Care este probabilitatea ca A s¼a câştige?
3. Care este probabilitatea ca jocul s¼a nu se opreasc¼a?
4. Ce valoare ar trebui s¼a aib¼a p astfel încât cei doi juc¼atori sa aib¼a aceleaşi şanse de câştig?
Problema 1.33 Dac¼a se amestesc¼a un pachet de c¼arţi, care este probabilitatea ca toţi cei patru
aşi s¼a apar¼a unul dup¼a altul ?
Problema 1.34 Un asamblor de calculatoare foloseşte circuite din trei surse: A, B şi C. Ele pot
… defecte cu probabilit¼aţile de respectiv 0; 001, 0; 005 şi 0; 01. Dac¼a se ia un circuit la întîmplare şi
se constat¼a c¼a este defect, care este probabilitatea ca el s¼a provin¼a de la sursa A sau B?
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