
 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 (4 ñiểm)  
Có 3 kiện hàng. Kiện thứ nhất có 8 sản phẩm loại 1, 4 sp loại 2. 

Kiện thứ 2 có 7 sp loại 1 và 5 sp loại 2. Kiện thứ 3 có 6 sp loại 1 và 6 sp 
loại 2. 

a.Chọn ngẫu nhiên từ mỗi kiện ra 1 sản phẩm. Gọi X là số sp loại 
1 có trong 3 sản phẩm lấy ra. Tìm ñộ lệch chuẩn của X? 

b.Chọn ngẫu nhiên 2 kiện rồi từ 2 kiện ñã chọn lấy ngẫu nhiên từ 
mỗi kiện 1 sp. Tìm quy luật phân phối xác suất của số sp loại I có trong 2 
sp lấy ra. 

 
Bài 2 (3 ñiểm) 
 Có 30 xạ thủ chia thành 4 nhóm: Nhóm 1: gồm 6 người, xs bắn 
trúng ñích của mỗi người là 0,8. Nhóm 2 gồm 9 người, xác suất tương 
ứng là 0,7. Nhóm 3 gồm 12 người, xác suất tương ứng là 0,6. Nhóm 4 
gồm 3 người, xác suất tương ứng là 0,5. 
 a. Chọn ngẫu nhiên 1 xạ thủ từ 30 xạ thủ này. Tính xác suất bắn 
trúng ñích của xạ thủ ñược chọn ra. 
 b. Xạ thủ ñược chọn ra bắn thử 1 viên và bị trượt. Theo bạn, xạ 
thủ trên nhiều khả năng thuộc nhóm nào? 
 
Bài 3 (3 ñiểm)  

Trong kỳ kiểm tra giữa học phần, các sinh viên phải làm bài thi 
trắc nghiệm gồm 40 câu hỏi, mỗi câu có 5 phương án trả lời, trong ñó chỉ 
có 1 phương án trả lời ñúng. Nếu làm ñúng từ 20 câu trở lên thì mới 
ñược thi kết thúc học phần. Trong 40 câu có 5 câu sinh viên Z ñã học nên 
chắc chắn làm ñúng. Các câu còn lại, sinh viên Z chọn ngẫu nhiên. Tìm 
xác suất ñể SV này ñược thi kết thúc học phần? 

Nếu không qua ñược ở lần kiểm tra ñầu tiên, sinh viên Z ñược 
làm tiếp 1 bài khác gồm 10 câu trắc nghiệm , mỗi câu có 4 phương án lựa 
chọn. Nếu làm ñúng từ 7 câu trở lên thì mới ñược dự thi kết thúc học 
phần. Tìm xác suất ñể SV Z ñược dự thi hết học phần sau lần 2. 
- SV không ñược sử dụng tài liệu.

 Trường ðHSP TpHCM  ðỀ THI GI ỮA HỌC PHẦN 
 Khoa Vật lý Môn: Xác suất & th ống kê 
 ðề 2 Thời gian: 90 phút 

 
 
Bài 1 (4 ñiểm)  

Có 3 kiện hàng. Kiện thứ nhất có 10 sản phẩm loại 1, 5 sp loại 2. 
Kiện thứ 2 có 9 sp loại 1 và 6 sp loại 2. Kiện thứ 3 có 8 sp loại 1 và 7 sp 
loại 2. 

a.Chọn ngẫu nhiên từ mỗi kiện ra 1 sản phẩm. Gọi X là số sp loại 
1 có trong 3 sản phẩm lấy ra. Tìm ñộ lệch chuẩn của X? 

b.Chọn ngẫu nhiên 2 kiện rồi từ 2 kiện ñã chọn lấy ngẫu nhiên từ 
mỗi kiện 1 sp. Tìm quy luật phân phối xác suất của số sp loại I có trong 2 
sp lấy ra. 

 
Bài 2 (3 ñiểm) 
 Có 30 người chia thành 4 nhóm: Nhóm 1: gồm 9 người, xs mắc 
bệnh A của mỗi người là 0,7. Nhóm 2 gồm 6 người, xác suất tương ứng 
là 0,6. Nhóm 3 gồm 11 người, xác suất tương ứng là 0,5. Nhóm 4 gồm 4 
người, xác suất tương ứng là 0,4. 
 a. Chọn ngẫu nhiên 1 người từ 30 người trên. Tính xác suất mắc 
bệnh A của người ñược chọn ra. 
 b. Người ñược chọn ra, làm xét nghiệm thì không mắc bệnh. 
Theo bạn, người ñó nhiều khả năng thuộc nhóm nào? 
 
Bài 3 (3 ñiểm)  

Trong kỳ kiểm tra giữa học phần, các sinh viên phải làm bài thi 
trắc nghiệm gồm 40 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong ñó chỉ 
có 1 phương án trả lời ñúng. Nếu làm ñúng từ 20 câu trở lên thì mới 
ñược thi kết thúc học phần. Trong 40 câu có 4 câu sinh viên Y ñã học 
nên chắc chắn làm ñúng. Các câu còn lại, sinh viên Y chọn ngẫu nhiên. 
Tìm xác suất ñể SV này ñược thi kết thúc học phần? 

Nếu không qua ñược ở lần kiểm tra ñầu tiên, sinh viên Y ñược 
làm tiếp 1 bài khác gồm 10 câu trắc nghiệm , mỗi câu có 5 phương án lựa 
chọn. Nếu làm ñúng từ 7 câu trở lên thì mới ñược dự thi kết thúc học 
phần. Tìm xác suất ñể SV Y ñược dự thi hết học phần sau lần 2. 

 
- SV không ñược sử dụng tài liệu. 


