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Ghi chú:  

- Sinh viên chỉ ñược sử dụng bảng in phụ lục hàm phân phối Laplace và hàm phân 
phối Student. 
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Câu 1 (2 ñiểm) Một siêu thị bán 1 loại sản phẩm trong ñó có 30% sản phẩm do công ty A sản 
xuất, còn lại do công ty B sản xuất. Tỉ lệ sản phẩm loại 1 do công ty A sản xuất là 85%, của 
công ty B là 95%. Mua 1 sản phẩm từ siêu thị và thấy ñó không phải là sản phẩm loại 1. Hỏi 
khả năng sản phẩm ñó do công ty nào sản xuất nhiều hơn? 

 
Câu 2: (2 ñiểm) Một tổ học sinh gồm 9 người trong ñó có 3 nữ ñược chia thành 3 nhóm ñều 
nhau. Tìm xác suất ñể sao cho ở mỗi nhóm có 1 nữ. 
 
Câu 3 (1 ñiểm) Xác suất ñể ném bóng trúng rổ là 0,9. Phải bắn ít nhất bao nhiêu lần ñể xác suất 
có ít nhất 1 lần ném trúng lớn hơn hoặc bằng 0,99? 
 
Câu 4 (5 ñiểm) Số liệu thống kê về doanh số bán hàng của 1 cửa hàng cho ở bảng sau: 
 

Doanh số 
(triệu/ngày) 

20 – 40 40 – 50 50 – 60 60 – 70 70 – 80 80 – 90 90 – 100 

Số ngày  5 10 20 20 25 15 5 
 

a. Những ngày có doanh số bán trên 70 triệu ñồng là những ngày bán ñắt hàng. Hãy ước 
lượng tỷ lệ những ngày bán ñắt hàng ở cửa hàng này với ñộ tin cậy 96%. 

b. Ước lượng doanh số bán trung bình của 1 ngày “bán ñắt hàng” ở cửa hàng này với ñộ tin 
cậy 98 % (giả thiết doanh số bán hàng là ñại lượng ngẫu nhiên tuân theo quy luật chuẩn) 

c. Trước ñây, doanh số bán trung bình của cửa hàng này là 60 triệu/ngày. Số liệu của bảng 
trên ñược thu thập sau khi cửa hàng áp dụng 1 chương trình khuyến mãi. Hãy cho nhận xét về 
cách thức khuyến mãi của cửa hàng với mức ý nghĩa 2% 
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