
 Trường ðHSP TpHCM  ðỀ THI GI ỮA HỌC PHẦN 
 Khoa Vật lý Môn: Xác suất & th ống kê 
 ðề 1 Thời gian: 90 phút 

 
 

Bài 1 (2.5 ñiểm)  
Có 3 cung thủ cùng bắn 1 con mồi (mỗi người bắn 1 mũi tên), với 

xác suất bắn trúng lần lượt là 0,7; 0,8 và 0,9. Biết rằng nếu trúng 1 mũi 
tên thì xác suất ñể con mồi bị tiêu diệt là 0,6; trúng 2 mũi tên thì xác suất 
là 0,8. Nếu cả 3 mũi tên ñều trúng thì chắc chắn con mồi sẽ bị tiêu diệt. 
Tìm xác suất ñể con mồi bị tiêu diệt? 

  
Bài 2 (4.5 ñiểm) 

Tại 1 cuộc ñỏ ñen, người ta ñưa ra một trò như sau: Họ có 1 hộp 
ban ñầu chứa 1 quả cầu ñỏ và 1 quả cầu trắng. Người chơi lấy liên tiếp 
các quả cầu theo quy tắc sau: Nếu lấy ñược quả cầu ñỏ thì người ta trả lại 
nó cùng 2 quả cầu trắng khác và người chơi ñược 100.000ñ. Nếu lấy 
ñược quả cầu trắng, người ta trả lại nó cùng 1 quả cầu trắng và 1 quả cầu 
ñỏ khác nhưng người chơi bị mất 100.000 ñ. Gọi A i là biến cố quả cầu 
thứ i ñược lấy là quả cầu ñỏ.  

a. Tính P(A1), P(A2), P(A3) (2.0 ñ) 
b. Lập quy luật phân phối xác suất của số tiền người chơi thu ñược 

sau 3 lần rút. Bằng lý thuyết xác suất, bạn hãy thuyết phục mọi người 
không nên chơi trò ñỏ ñen này. (2.5 ñ) 
 
Bài 3 (3 ñiểm)  

Trong kỳ kiểm tra giữa học phần, các sinh viên phải làm bài thi 
trắc nghiệm gồm 100 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong ñó 
chỉ có 1 phương án trả lời ñúng. Nếu làm ñúng từ 50 câu trở lên thì mới 
ñược thi kết thúc học phần. Nếu không ñạt yêu cầu, SV có cơ hội làm 
tiếp 1 bài trắc nghiệm khác gồm 20 câu hỏi có 5 phương án trả lời. Nếu 
làm ñúng từ 10 câu trở lên ở lần 2 thì SV ñó mới ñược thi kết thúc học 
phần. 

Ở lần ñầu, trong 100 câu có 30 câu sinh viên A ñã học nên chắc 
chắn làm ñúng. Các câu còn lại, sinh viên A chọn ngẫu nhiên. Tìm xác 
suất ñể SV này ñược thi kết thúc học phần? 

 
- SV không ñược sử dụng tài liệu.
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Bài 1 (2.5 ñiểm)  

1 xạ thủ bắn 3 viên ñạn 1 cách ñộc lập vào 1 mục tiêu, với xác 
suất bắn trật của từng viên tương ứng là 0,1; 0,2; 0,3. Biết rằng nếu trúng 
1 viên ñạn thì xác suất ñể mục tiêu bị phá hủy là 0,5; trúng 2 viên ñạn thì 
xác suất mục tiêu bị phá hủy là 0,75. Nếu cả 3 viên ñạn cùng trúng thì 
chắc chắn mục tiêu sẽ bị phá hủy. Tìm xác suất ñể mục tiêu bị phá hủy.  

 
Bài 2 (4.5 ñiểm) 

Tại 1 cuộc ñỏ ñen, người ta ñưa ra một trò như sau: Họ có 1 hộp 
ban ñầu chứa 1 quả cầu ñỏ và 1 quả cầu trắng. Người chơi lấy liên tiếp 
các quả cầu theo quy tắc sau: Nếu lấy ñược quả cầu ñỏ thì người ta trả lại 
nó cùng 1 quả cầu ñỏ và 1 quả cầu trắng khác và người chơi ñược 
100.000ñ. Nếu lấy ñược quả cầu trắng, người ta trả lại nó cùng 2 quả cầu 
trắng người chơi bị mất 100.000 ñ. Gọi A i là biến cố quả cầu thứ i ñược 
lấy là quả cầu ñỏ.  

a. Tính P(A1), P(A2), P(A3) (2.0 ñ) 
b. Lập quy luật phân phối xác suất của số tiền người chơi thu ñược 

sau 3 lần rút. Bằng lý thuyết xác suất, bạn hãy thuyết phục mọi người 
không nên chơi trò ñỏ ñen này. (2.5 ñ) 
 
Bài 3 (3 ñiểm)  

Trong kỳ kiểm tra giữa học phần, các sinh viên phải làm bài thi 
trắc nghiệm gồm 100 câu hỏi, mỗi câu có 5 phương án trả lời, trong ñó 
chỉ có 1 phương án trả lời ñúng. Nếu làm ñúng từ 50 câu trở lên thì mới 
ñược thi kết thúc học phần. Nếu không ñạt yêu cầu, SV có cơ hội làm 
tiếp 1 bài trắc nghiệm khác gồm 20 câu hỏi có 4 phương án trả lời. Nếu 
làm ñúng từ 10 câu trở lên ở lần 2 thì SV ñó mới ñược thi kết thúc học 
phần. 

Ở lần ñầu, trong 100 câu có 25 câu sinh viên B ñã học nên chắc 
chắn làm ñúng. Các câu còn lại, sinh viên B chọn ngẫu nhiên. Tìm xác 
suất ñể SV này ñược thi kết thúc học phần? 

 
- Sinh viên không ñược sử dụng tài liệu 

 


