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Phần I: Xác suất 

Bài 1. Trong 10 hạt đậu giống có 4 hạt đậu hoa vàng thuần chủng, 3 hạt đậu hoa vàng không thuần 

chủng và 3 hạt đậu hoa trắng. Chọn ngẫu nhiên 3 hạt đậu: 

1) Tính xác suất để 3 hạt đậu được chọn gồm 3 loại khác nhau. 

2) Tính xác suất để 3 hạt đậu được chọn là đậu cho hoa vàng. 

3) Tính xác suất để 3 hạt đậu được chọn có ít nhất một hạt cho hoa màu trắng. 

        ĐS: 1)  0,3  2) 0,2917 3) 0,7083 

Bài 2.          là           n     (A) = 0,45; P(B) = 0,30; P(A           H   t n           uất 

sau: 

 1)  P( A.B );       2)  P(AB) ;   3)  P(B/A);     4)  P(A/B). 

       ĐS: 1)  0,4  2) 0,15  3) 0,3333 4) 0,5 

 

Bài 3. Lai gà lông màu nâu với gà lông màu trắng, gà con ở thế h  F1 có lông màu nâu, màu xám và 

màu trắng theo tỉ l :  1 : 2 : 1.  Chọn ngẫu nhiên 5 quả trứng ở thế h  F1. 

1)    đúng 3 gà   n    lông màu nâu  
2) Có 2 gà có lông màu nâu và 3 gà có lông màu xám. 

3) Có 1 gà có lông màu nâu, 2 gà có lông màu xám và 2 gà có lông màu  

        ĐS: 1)  0,0879 2) 0,0781 3) 0,1172 

 

Bài 4. Ba sinh viên A, B, C cùng làm bài thi một      độc lập. Xác suất làm được bài thi của sinh viên 

        tương ứng là 0,6; 0,7 và 0,8. 

1) Tính xác suất để    đúng 1   n  v ên làm được bài. 

2) Tính xác suất để có ít nhất 1   n  v ên làm được bài. 

3) Biết    đúng 1   n  v ên làm được bài. Tính xác suất để   n  v ên   làm được bài.. 

              ĐS: 1)  0,452 2) 0,976 3) 0,3186   

     

Bài 5.  Có hai hộp đ ng bi. Hộp I    4 b  đỏ và 2 bi trắng. Hộp II    5 b  đỏ và 3 bi trắng. Lần đầu lấy 

2 viên bi từ hộp I bỏ sang hộp II. Lần sau lấy ra 2 viên bi từ hộp II. 

1) Tính xác suất 2 bi lần đầu là cùng màu. 

2) Tính xác suất sau hai lần lấy bi thì hộp II vẫn    5 b  đỏ và 3 bi trắng. 

       ĐS: 1)  0,4667  2) 0,4859 

Bài 6.  Có hai hộp đậu giống, hộp thứ nhất có 5 hạt đậu đỏ và 3 hạt đậu trắng, hộp thứ hai có 4 hạt đậu 

đỏ và 4 hạt đậu trắng. Xác suất để mỗi hạt đem g e  nảy mầm là   95 đối vớ  đậu đỏ và   9 đối vớ  đậu 

trắng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra hai hạt đậu. 

1) Tính xác suất để hai hạt đậu lấy ra từ hộp thứ nhất là hai hạt đậu đỏ. 

2) Tính xác suất để hai hạt lấy ra từ hộp thứ nhất đem g e  nảy mầm. 

3) Tính xác suất để bốn hạt lấ  r  đem g e  đều nảy mầm. 

       ĐS: 1)  0,3571 2) 0,8671 3) 0,7418 

 

Bài 7.  Một loại sản phẩm X được bán ra thị trường do một nhà máy gồm b  p ân  ưởng I, II và III 

sản xuất tr ng đ  p ân  ưởng I chiếm 35%  p ân  ưởng II chiếm 4 % và p ân  ưởng III chiếm 25%. 

Tỷ l  sản phẩm loạ    d  b  p ân  ưởng I, II và III sản xuất lần lượt là 80%, 60% và 90%. 

1) Tính tỷ l  sản phẩm loại A nói chung do nhà máy sản xuất. 

2) Chọn mua ngẫu nhiên một sản phẩm X ở thị trường. Giả sử đ  mu  được sản phẩm loại A. Theo 

bạn, sản phẩm đ       ả năng n ất d  p ân  ưởng nào sản xuất? 

3) Chọn mua ngẫu nhiên 10 sản phẩm X ở thị trường. Tính xác suất để    đúng 7  ản phẩm loại A. 
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     ĐS: 1)  0,745  2) phân xưởng I 3) 0,2535 

 

Bài 8. Trong một kho số lượng rượu loạ    và   là n ư n  u  Người thủ kho lấy từ trong kho ra một 

     rượu và đư      5   u ên g    àn  rượu nếm thử một      độc lập để  em      rượu đ  t uộc loại 

nào. Giả sử xác suất đ  n đúng  ủa mỗ  người là  0,75. Gọi E là s  ki n "có 3 chuyên gia kết luận chai 

rượu là rượu loại A". 

1) Giả sử người thủ kho lấy ra một      rượu loại A, tính xác suất để có 3 chuyên gia kết luận chai 

rượu là rượu loại A. 

2) Giả sử người thủ kho lấy ra ngẫu nhiên một      rượu, tính xác suất P(E). 

3) Biết rằng s  ki n E đ   ảy ra, xác suất để      rượu đ  là l ại A là bao nhiêu?  

       ĐS: 1)  0,2627 2) 0,1758 3) 0,75 

 

Bài 9. Một lồng gà gồm có 3 gà trống và 5 gà mái. Bắt ngẫu nhiên 3 con gà. 

1) Tính xác suất bắt được 2 con gà trống và 1 gà mái. 

2) Gọi X là số con gà mái trong số 3 con gà bắt ra. Lập bảng phân phối xác suất của X. Tính E(X) 

và D(X). 

3) Lập hàm phân phối xác suất của X. 

    ĐS: 1)  0,2679 2) E(X)=1,875; D(X)=0,5022 

X 0 1 2 3 

P 1/56 15/56 30/56 10/56 
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Bài 10. K   l   đậu     đỏ thuần chủng vớ  đậu hoa trắng thuần chủng ở thế h  F1      â  đậu đều có 

    màu đỏ. Ở thế h  F2      â  đậu        màu đỏ và màu trắng theo tỷ l  3:1. Chọn ngẫu nhiên 4 

 â  đậu ở thế h  F2. Gọi X là số  â  đậu        màu đỏ trong 4 cây trên. 

1) Lập bảng phân phối xác suất của X 

2) Tính E(X), D(X). 

      ĐS:  E(X)=3; D(X)=0,75 

X 0 1 2 3 4 

P 1/256 3/64 27/128 27/64 81/256 

 

Bài 11. Trong hộp đ ng hạt giống hoa có 6 hạt         đỏ và 2 hạt cho hoa vàng. Xác suất nảy mầm 

của mỗi hạt         đỏ và mỗi hạt cho hoa vàng lần lượt là 0,6 và 0,7. Lấy ngẫu nhiên 2 hạt trong hộp.  

1) Tính xác suất để lấ  được ít nhất một hạt         màu đỏ. 

2) Gọi X là số hạt giống         đỏ trong 2 hạt lấy ra. Lập bảng phân phối xác suất của X. 

3) Đem g e  2  ạt trên, tính xác suất để    đúng một hạt nảy mầm. 

  ĐS: 1)  27/28  2)      3) 0,4693 

X 0 1 2 

P 1/28 3/7 15/28 
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Bài 12.  Có hai t ùng đ ng t    T ùng t ứ n ất    1  quả (  quả tốt và 4 quả  ỏng   T ùng t ứ        

8 quả (5 quả tốt và 3 quả  ỏng   Một ngườ  lấ  ngẫu n  ên từ mỗ  t ùng một quả   

1) T n       uất để tr ng     quả lấ  đượ      t n ất một quả tốt  
2) Gọ  X là  ố quả tốt lấ  đượ   Lập bảng p ân p ố       uất  ủ  X   
3) Một ngườ  đến   u t ếp tụ  lấ  ngẫu n  ên từ  t ùng một 2 quả  T n       uất để ngườ  đ  lấ  

đượ  2 quả tốt  

  ĐS: 1)  17/20  2)        3) 0,3333 

X 0 1 2 

P 3/20 19/40 15/40 

 

Bài 13. Có 3 hộp đ ng bút. Hộp thứ nhất    5 bút đỏ, 10 bút xanh. Hộp thứ        3 bút đỏ, 7 bút xanh. 

Hộp thứ b     4 bút đỏ, 3 bút xanh. Từ hộp thứ nhất lấy ra 1 bút, từ hộp thứ hai lấy ra 2 bút cùng bỏ 

vào hộp thứ ba. 

1) Tính xác suất để 3 bút lấ  r   ùng màu đỏ. 

2) Tính xác suất để trong hộp thứ ba số bút đỏ nhiều  ơn  ố bút xanh. 

3) Gọi X  là số bút đỏ trong 3 bút lấy ra. Tính ( ),E X ( )D X . 

    ĐS: 1)  0,0222  2) 0,2222 3) E(X)=0,9333; D(X)= 0,5956 

 

Bài 14.  Một người có một chùm chìa khoá gồm 4   ì  tr ng đ    ỉ có 2 chìa mở đượ        Người 

đ  mở khoá bằng cách thử lần lượt từng   ì      đến khi mở được khoá. Nếu không mở được thì loại 

  ì  đ  r    ỏi chùm. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số lần thử củ  ngườ  đ    

1) Lập bảng và hàm phân phối xác suất của X. 

2) Trung bìn  t ì ngườ  đ  p ải thử bao nhiêu lần? 

 ĐS: 1)         2)5/3  

X 1 2 3 

P 1/2 1/3 1/6 
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Bài 15.  Hai phòng thí nghi m được giao mỗi phòng làm 2 thí nghi m độc lập. Xác suất thành công 

trong từng thí nghi m của phòng thứ nhất là 0,85 và của phòng thứ hai là 0,8. Phòng nào thành công ít 

nhất một thí nghi m được coi là hoàn thành nhi m vụ, phòng nào thành công cả 2 thí nhi m được xếp 

loại xuất sắc. Giả sử hai phòng làm vi   độc lập. 

1) Gọi X là số thí nghi m thành công của phòng thứ nhất. Tính kỳ vọng và p ương      ủa X. 

2) Tính xác suất để cả hai phòng cùng hoàn thành nhi m vụ. 

3) Tính xác suất để    đúng một p òng được xếp loại xuất sắc. 

     ĐS: 1)  E(X)=1,7; D(X)=0,225 2) 0,9384 3) 0,4377 

 

Bài 16. Hai phòng A và B của một  ông t  được giao tiến hành thí nghi m tạo ra một giống lúa mới 

một      độc lập. Xác suất thành công của hai phòng A và B lần lượt là 0,5 và 0,7. Xác suất để công ty 

b n được giống lúa mới khi có một phòng lai tạo thành công là 0,6 và khi cả hai phòng lai tạo thành 

công là 0,8. 

1) Tính xác suất để  ông t  b n được giống lúa mới. 
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2)     p   đầu tư     p òng   t ến hành lai tạo là 150 tri u đồng, phòng B là 200 tri u đồng. Khi 

giống lúa mớ  được lai tạo thành công thì thêm chi phí quảng cáo là 50 tri u đồng. Khi giống 

lúa mới lai tạo thành công, nếu b n được thì thu về 1 tỉ đồng  ngược lại công ty chịu toàn bộ chi 

phí. Gọi X là số tiền lãi mà công ty nhận đượ      đầu tư l   tạo giống lúa mới. Lập bảng phân 

phối xác suất của X. Theo anh chị, với dữ li u t n  t  n n ư trên   ét về mặt kinh tế, công ty có 

nên đầu tư t   ng   m không, vì sao? 

  ĐS: 1) 0,58  2)      3)Nên đầu từ vì E(X)>0. 

X -400 -350 600 

P 0,27 0,15 0,58 

 

Bài 17. Lợi nhuận X t u đượ      đầu tư 5   tr  u đồng vào một d  án có bảng phân phối xác suất 

n ư   u (đơn vị: tri u đồng) 

X -30 -15 0 10 20 30 

P 0,1 0,15 0,2 0,2 0,25 0,1 

1) Tìm mức lợi nhuận có khả năng n  ều nhất     đầu tư và  d   n đ   

2) Tính xác suất của s  ki n “    đầu tư 5   tr  u đồng vào d   n đ  t ì   ông bị lỗ”  

3) Vi   đầu tư và  d  án này có hi u quả không? Vì sao? 

4)     p ương      ủ  X đặ  trưng     mứ  độ rủi ro, hãy tính mứ  độ rủ  r      đầu tư và  d  

án trên. 

   ĐS: 1) 20  2)0,25  3) Có vì E(X)>0 4) D(X)=311,1875 

 

Bài 18.  Một lớp có 64 sinh viên, mỗi bạn phải d  một trong 2 ca học phụ đạo môn Toán với khả năng 

n ư n  u    òng  ọc có 44 chỗ ngồi. 

1) Gọi X là số sinh viên d  học ca thứ nhất. X là biến rời rạc hay liên tục? X tuân theo quy luật 

phân phối xác suất nào? Có thể coi rằng X có phân phối xấp xỉ chuẩn không?  

2) Để mọ    n  v ên đều    đủ chỗ ngồi (trong cả 2 ca) thì X phải thỏ  đ ều ki n gì?  

3) Tính xác suất của s  ki n mọ    n  v ên đều    đủ chỗ ngồi.  

     ĐS: 1) (64;0,5)X B , có. 2) 20 44X    3) 0,9974 

 

Bài 19.  Tuổi thọ (X ) của một loại sản phẩm là một biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với kỳ vọng 

là 3 năm và độ l ch chuẩn là   5 năm  

1) Tính xác suất để một sản phẩm có tuổi thọ   ông qu  3 5 năm  Xét 5  ản phẩm thì xác suất có 

đúng 3  ản phẩm tuổi thọ   ông qu  3 5 năm là b   nhiêu? 

2) Biết rằng khi bán một sản phẩm l   3   ng ìn n ưng nếu sản phẩm bị hỏng trong thời gian bảo 

hành thì phải chi phí 1 tri u đồng cho vi c bảo hành. Giả sử thời gian bả   àn  qu  định là 

T(năm   Gọi Y là lợi nhuận t u được khi bán 1 sản phẩm. Tính E(Y) theo T.  

3) Tìm thời hạn bả   àn  T để lợi nhuận trung bình khi bán một sản phẩm là 200 nghìn?  

  ĐS: 1)  0,8413; 0,15  2) E(Y)=300-1000
3

0,5

T  
 
 

  3 )2,36 năm 

Bài 20.  Mỗ  người d   ơ tu ển vận động viên bắn  úng đượ  p  t 5 v ên đạn để bắn từng viên một. 

Nếu có ít nhất 3 viên trúng mụ  t êu t ì đượ      là qu  vòng  ơ tu ển. Giả sử xác suất để mỗ  v ên đạn 

bắn trúng mục tiêu của mọ  người d  tuyển đều là 0,6 và các lần bắn là độc lập nhau. 

1) Có một người d  vòng  ơ tu ển. Tính xác suất để người d  tuyển qu  vòng  ơ tu ển. 

2) Nếu    1   người d  vòng  ơ tu ển thì khả năng n ất    b   n  êu người sẽ vượt qu  vòng  ơ 

tuyển. 
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3)    ngườ  12  người d  vòng  ơ tu ển. Tìm số nguyên k  lớn nhất để s  ki n: "Số người d  

tuyển qu  vòng  ơ tu ển   ông  t  ơn k  người" có xác suất không nhỏ  ơn   95  

       ĐS: 1) 0,6826 2) 68  3) k=73 

Bài 21.  Sản lượng X, Y, Z (tấn/ha) của ba giống lúa A,      tương ứng là các biến ngẫu nhiên có 

phân phối chuẩn: X~ N (8; 0,6
2
); Y~ N (7; 0,6

2
); Z ~ N (8; 0,5

2
).  

1) Nếu cần chọn một giống để trồng thì nên chọn giống nào? Tại sao? 

2) Tính xác suất để một thửa ruộng trồng giống lú       năng  uất lớn 7,5 tấn/ha. 

3) Trồng 15 thửa ruộng giống lúa C. Tính xác suất của s  ki n: “   13 t ử      năng  uất lớn  ơn 

7,5 tấn/  ”   

      ĐS: 1) C  2) 0,8413  3) 0,2797 

Bài 22.  Gọ  X và Y (đơn vị: kg) lần lượt là trọng lượng các con gà mái và các con gà trống trong một 

trại gà. Biết X~N(2; 0,4
2
)  và Y~ N(2,5; 0,5

2
   Gà đạt loại trung bình nếu trọng lượng của nó l ch khỏi 

kỳ vọng   ông vượt quá 0,5 kg.  

1) Bắt ngẫu nhiên một con gà mái trong trại, tính xác suất để bắt được con loại trung bình. 

2) Bắt ngẫu nhiên một con gà mái và một con gà trống trong trại, tính xác suất để trong hai con chỉ 

có một con loại trung bình.                           

        ĐS: 1) 0,7888 2)0,3945 

Bài 23.  Giả sử chiều cao của cây bạ   đàn tr ng   u rừng trồng bạ   đàn   u 5 năm trồng là biến 

ngẫu nhiên có phân phối chuẩn vớ  trung bìn  7 m và độ l ch chuẩn là 1,5 m. Chọn ngẫu nhiên một cây 

và đ     ều      â  đ   

1) Tính xác suất để cây chọn được có chiều cao nhỏ  ơn 8 5 m  

2) Chọn ngẫu n  ên 1    â  và đ     ều cao. Tính xác suất để có không quá 90 cây có chiều cao 

nhỏ  ơn 8 5 m  N  ều khả năng n ất có bao nhiêu cây có chiều cao nhỏ  ơn 8 5 m tr ng 1   

 â  được chọn? 

3) Tìm chiều cao t (m) tối thiểu sao cho tỉ l  cây có chiều cao lớn  ơn t  không quá 1%. 

     ĐS: 1) 0,8413 2) 0,9463; 84 cây 3)8,92 m 

 

Bài 24. Theo thống kê của Bộ Y tế VN, tỷ l  người dân ở vùng A mắc b n   ơ g n là 1 %   

1) Nếu kiểm tra sức khỏe củ  2   người dân vùng A thì có khả năng n ất    b   n  êu người bị 

mắc b n   ơ g n? 

2) Tính xác suất để khi kiểm tra sức khỏe     4   người dân vùng A thì số người không mắc b nh 

 ơ g n nằm trong khoảng từ 354 đến 375 người. 

3) Hỏi phải kiểm tra sức khỏe củ  b   n  êu ngườ  để với xác suất không nhỏ  ơn   9772    t ể 

tin rằng số người không mắ  bên   ơ g n là trên 3  ? 

       ĐS: 1) 20 người 2) 0,8351 3)346 người 

 

Bài 25.  Năng  uất lúa của một vùng là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với kỳ vọng 50 tạ/ha và 

độ l ch chuẩn 3,6 tạ/ha. 

1) Tính xác suất để khi gặt ngẫu nhiên một thửa ruộng củ  vùng đ  t  được thử     năng  uất sai 

l ch so với kỳ vọng không quá 0,5 tạ/ha. 

2) Gặt ngẫu nhiên 3 thửa ruộng củ  vùng đ   T n       uất để    đúng 2 t ửa ruộng    năng  uất 

sai l ch so với kỳ vọng không quá 0,5 tạ/ha.  

3) Gặt ngẫu nhiên 150 thửa ruộng củ  vùng đ   Hỏi khả năng n  ều nhất có bao nhiêu thửa ruộng 

   năng  uất l ch so với kì vọng không quá 0,5 tạ/ha. 

      ĐS: 1)0,1114 2) 0,0331 3) 16 thửa 
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Phần II: Thống kê 

 

Bài 1: Đ    ỉ số mỡ sữa của 130 con bò lai ta có kết quả sau: 

Chỉ số mỡ sữa 3,0 – 3,6  3,6 – 4,2 4,2 – 4,8 4,8 – 5,4  5,4 – 6,0  6,0 – 6,6 6,6 – 7,2 

Số bò lai 3 10 35 43 22 13 4 

Biết chỉ số mỡ sữa của các con bò có phân phối chuẩn 
2( , )N   . Hãy tìm khoảng tin cậy cho   vớ  độ 

tin cậy 95%.   

         ĐS: [4,9493; 5,2137] 

 

Bài 2: Để ước lượng số lượng cò tại một vườn cò lớn ở đồng bằng sông Cửu Long người ta 

bắt ngẫu nhiên 800 con cò và cho mỗi con đeo một vòng nhôm nhỏ sau đ  t ả lại vườn. 

Một tháng sau bắt lại 320 con thấy có 80 con có đeo vòng nhôm. Hãy ước lượng số cò 

trong vườn với độ tin cậy P = 0,95.  

           ĐS: [2690; 3949] 

 

Bài 3: Một kho hàng chứa 12000 sản phẩm  Để ướ  lượng số phế phẩm trong kho hàng 

người ta kiểm tra 500 sản phẩm thấy có 50 phế phẩm  H   ướ  lượng số phế phẩm trong 

kho vớ  độ tin cậy P = 0,95.  

         ĐS: [885; 1515] 

 

Bài 4: Để so sánh thời gian cắt trung bình của một máy ti n loạ   ũ với một máy ti n loại mới, người ta 

cho cắt thử mỗi loại một số m   và đ  t ời gian cắt (tính bằng giây). Kết quả t u đượ  n ư   u: 

Máy loạ   ũ:      58;   58;   56;   38;   70;   38;   42;   75;   68;   67. 

Máy loại mới:    57;   55;   63;   24;   67;   43;   33;   68;   56;   54;  34. 

Biết rằng thời gian cắt của 2 loại máy là các biến có phân phối chuẩn vớ   ùng p ương      Với mức ý 

ng ĩ  5%     t ể cho rằng thời gian cắt trung bình của máy loại mớ   t  ơn m   l ạ   ũ   ông?  

         ĐS: Z 1,0683t   

 

Bài 5: Chỉ Số IQ củ       n  v ên năm t ứ 4 của một trường đại học cho bởi bảng sau: 

Chỉ số IQ 75-84 85-94 95-104 105-114 115-124 125-134 135-144 145-154 

Số sinh viên 2 3 10 16 13 10 5 1 

 

Biết rằng chỉ số IQ củ    n  v ên v ên năm t ứ 4 củ  trường đại học trên là biến có phân phối chuẩn. 

1)    người nói chỉ số IQ trung bình củ    n  v ên năm t ứ 4 củ  trường đại học trên là thấp  ơn 

115. D a vào số li u đ  t u được, hãy kết luận về nhận xét trên với mứ  ý ng ĩ  5%   

        ĐS: = - 0,2523 

2) Sinh viên có chỉ số IQ từ 85 đến 114 được gọi là thuộ  n  m bìn  t ường. Hãy tìm khoảng ước 

lượng của tỷ l  sinh viên thuộ  n  m bìn  t ường vớ  độ tin cậy 98%. (ĐS: [0,333; 0,6336]) 

3) Cần quan sát chỉ số IQ của ít nhất b   n  êu   n  v ên để vớ  độ tin cậ  98% t     độ rộng của 

khoảng ướ  lượng tỷ l  sinh viên thuộ  n  m bìn  t ường nhỏ  ơn   2? (ĐS: n = 543) 

 

Bài 6: Khả    t lượng nước tiêu thụ X (m
3
/tháng) của một số hộ g   đìn  được chọn ngẫu nhiên từ 

vùng    t  t u được bảng số li u sau: 

 X 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

Số hộ 11 16 23 35 22 11 7 

Biết X là biến có phân phối chuẩn. 

tZ
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1) Hãy tìm khoảng tin cậy củ  lượng nước tiêu thụ trung bình của các hộ ở vùng A vớ  độ tin cậy 

95%. (ĐS: [6,0385; 6,5935]) 

2)    ngườ  n   lượng nước tiêu thụ trung bình ở vùng A là thấp  ơn 7 m
3
/tháng. D a vào số li u 

đ  t u được, hãy kết luận về nhận xét trên với mứ  ý ng ĩ  5%  (ĐS: tZ = -4,8306) 

3) Hãy tìm khoảng tin cậy của tỷ l  hộ g   đìn  ở vùng      lượng nước tiêu thụ thấp  ơn 7 

m
3
/tháng vớ  độ tin cậy 98%. (ĐS: [0,5828; 0,7772]) 

Bài 7: Thời gian gia công X (phút) một chi tiết máy là biến có phân phối chuẩn 
2( , )N   . Lấy một 

mẫu có số li u n ư   u:  

X (phút) 15 – 17 17 – 19 19 – 21 21 – 23 23 – 25 25 - 27 

Số chi tiết 7 20 40 12 8 4 

1) Hãy tính một ướ  lượng đ ểm không ch ch của   (ĐS: 20,5435x  )  

2) Hãy tính khoảng ướ  lượng của   vớ  độ tin cậy 95%. (ĐS: [20,0546; 21,0324]) 

Bài 8: Để tìm hiểu mối liên h  giữa dạng tội phạm và trìn  độ văn      ủa nạn n ân người ta kiểm tra 

ngẫu nhiên 100 tội phạm trong hồ  ơ t ụ  n và t u được kết quả: 

                      Trìn  độ 

Dạng tội phạm 
Cấp II Cấp III Đại học 

Hình s  30 15 5 

Không hình s  30 12 8 

Với mứ  ý ng ĩ  5%    mối liên h  giữ  trìn  độ văn     và dạng tội phạm hay không? 

         ĐS: 1,0256tZ   

Bài 9: Quan sát trọng lượng X (kg) của một n  m người cùng lứa tuổi, kết quả được ghi lạ  n ư   u:  

X 
(35, 40] (40, 45] (45, 50] (50, 55] (55, 60] (60, 65] 

Số người 
8 15 21 32 14 10 

Biết X là biến có phân phối chuẩn.  

1) Hãy tìm khoảng tin cậy cho trọng lượng trung bình của những người cùng lứa tuổi trên vớ  độ 

tin cậy 95%. (ĐS: [49,0063; 51,7677]) 

2) Hãy tính một ướ  lượng đ ểm cho tỷ l  những người ở lứa tuổi trên có trọng lượng trên 50 kg. 

(ĐS: f  = 0,56) 

 

Bài 10: Để so sánh tỉ l  mắc một loại b n    đối với trẻ  ơ   n  tr   và trẻ  ơ   n  g    người ta quan 

sát 120 bé gái thấy có 30 cháu mắc b nh A; quan sát 100 bé trai thấy có 20 cháu mắc b nh A. Với mức 

ý ng ĩ  0,05 có thể coi tỉ l  mắc b n    đối vớ  bé g        ơn đối với bé trai không? (ĐS: Zt = 

0,8812). 

 

Bài 11: Để so sánh chất lượng b ng đèn d      n à m         ản xuất  người ta tiến  àn  đ  t ử 

nghi m tuổi thọ (đơn vị giờ) một số b ng đèn d      n à m   sản xuất và t u được kết quả n ư   u: 

Nhà máy A: 575; 585; 712; 849; 623; 683; 527; 825. 

Nhà máy B: 645; 682; 912; 742; 691; 689; 842; 751; 750. 

Giả sử tuổi thọ củ  b ng đèn d      n à m         ản xuất là các biến có phân phối chuẩn với cùng 

p ương      Với mứ  ý ng ĩ  5%    t ể coi tuổi thọ trung bình củ  b ng đèn d  n à m      ản xuất  

     ơn n à m           ông? (ĐS: Z -1,4716t  ) 

 



BÀI TẬP ÔN TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ- HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017 
 

   BỘ MÔN TOÁN-KHOA CÔNG  NGHỆ THÔNG TIN-HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  8 
 

Bài 12: Để ướ  lượng tỷ l  gà chứa vi rút cúm A tại một trạ  gà  người ta quan sát 200 con thấy có 80 

con chứa vi rút cúm A. 

1) Hãy tính một ướ  lượng đ ểm cho tỷ l  gà chứa vi rút cúm A tại trại gà trên. (ĐS: f = 0,4) 

2) Hãy tìm khoảng ướ  lượng cho tỷ l  gà chứa vi rút cúm A tại trại gà trên vớ  độ tin cậy 95%. 

(ĐS: [0,3321; 0,4679]) 

 

Bài 13: Sử dụng thuốc của hai   ng      để đ ều trị một loại b n      g    ú  được kết quả sau: 

                    Kết quả 

Hãng 

Khỏi b nh Giảm b nh Không khỏi b nh 

A 192 20 8 

B 185 12 3 

1) Ở mứ  ý ng ĩ     5    t ể coi tác dụng thuốc củ        ng là n ư n  u       ông? (ĐS: 

3,4582tZ  ) 

2) Tìm khoảng tin cậy của tỉ l  gia súc khỏi b nh khi dùng thuốc của hãng A vớ  độ tin cậy 95%. 

(ĐS: [0,8287; 0,9167]) 

3) Với mứ  ý ng ĩ     5    t ể coi xác suất gia súc khỏi b nh khi dùng thuốc của hãng B lớn  ơn 

0,9 không? (ĐS: 1,1785tZ  ) 

 

Bài 14: Để   ả    t mứ  t êu t ụ  ăng X (l t/1   m   ủ  một l ạ  ô tô vừ  được lắp thêm bộ phận tiết 

ki m  ăng ngườ  t        ạ  t ử 22  e l ạ  nà  trên đ ạn đường 1    m  Mứ   ăng t êu t ụ tương ứng 

    bở  bảng   u: 

Mứ   ăng X 7,5 8,0 9,0 10,0 11,0 

Số  e ni 3 4 7 6 2 

 Giả sử X là biến có phân phối chuẩn 
2( , )N   . 

1) H   tìm    ảng t n  ậ   ủa kỳ vọng   vớ  độ tin cậy 95%. (ĐS: [8,5878; 9,5486]) 

2) Biết mức tiêu thụ  ăng trung bìn   ủa loạ   e ô tô nà        ư     bộ phân tiết ki m  ăng là 

0 9,5   lít/100km. Với mứ  ý ng ĩ  5%   hãy kiểm định giả thuyết 0 0:H    vớ  đối 

thuyết: 1 0:H   .  (ĐS: 1,8698tZ  ) 

3) Lặp lại câu 2) vớ  đối thuyết 1 0:H   . Các kết luận trong các câu 2), 3) có mâu thuẫn với 

nhau không? (ĐS: 1,8698tZ   ) 

4) Giả sử biết 1   hỏi phải cho chạy thử tối thiểu b   n  êu  e để vớ  độ tin cậ  95% t ì độ rộng 

khoảng tin cậy của kỳ vọng   không quá 0,5? (ĐS: n = 62) 

 

Bài 15: Khảo sát ngẫu nhiên trọng lượng X (kg) củ       bé  ơ   n  ở nhà hộ sinh A cho kết quả sau: 

X 2,3 – 2,5 2,5 – 2,7 2,7 – 2,9 2,9 – 3,1 3,1 – 3,3 3,3 – 3,5 3,5 – 3,7 3,7 – 3,9 

in  12 25 24 47 60 20 16 6 

 

Giả sử X có phân phối chuẩn.  

1) Hãy tìm khoảng khoảng ước của trọng lượng trung bình của các bé ở nhà hộ sinh A vớ  độ tin 

cậy 0,95. (ĐS: [3,0132; 3,1049]) 

2) Ở mứ  ý ng ĩ     1    t ể cho rằng trọng lượng trung bình của các bé ở nhà hộ sinh A lớn  ơn 

3    g được không? (ĐS: Zt = 2,5385) 
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3) Hãy tìm khoảng khoảng ước của tỉ l  những bé có trọng lượng trên 3,3 kg ở nhà hộ sinh A với 

độ tin cậy 0,95. (ĐS: [0,1459; 0,2541]) 

 

Bài 16: Để đ n  g   t   dụng của một chế độ ăn bồ  dưỡng mà dấu hi u quan sát là số hồng cầu  người 

t  đếm số hồng cầu của 1  ngườ  trướ  (Y  và   u     ăn bồ  dưỡng (X  được kết quả: 

Y 32 40 38 42 41 35 36 47 50 30 

X 40 45 42 50 52 43 48 45 55 34 

Biết rằng X, Y là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Với mứ  ý ng ĩ     5   ế độ ăn bồ  dưỡng có 

làm t    đổi số lượng hồng cầu không? (ĐS: Zt = - 4,9447) 

 

Bài 17: Tỷ l  gà chết sau một thời gian khi mắc b nh tụ huyết trùng là 8 %  Người ta sử dụng một loại 

thuốc kháng sinh mớ  để đ ều trị và cho rằng tỷ l  gà chết giảm xuống. Quan sát 200 con gà mắc b nh 

đượ  đ ều trị bằng thuốc kháng sinh này sau một thời gian thấy có 140 con bị chết. Với mứ  ý ng ĩ  

5%     đư  r   ết luận về giả thuyết trên. (ĐS: Zt = - 3,5355) 

 

Bài 18: Quan sát hoạt độ của một loại enzyme ở ngườ  bìn  t ường (X) và ở người bị viêm gan (Y), 

ngườ  t  t u được kết quả sau:  

X:  3,2;  4,2;  3,1;  2,7;  4,0;  4,4;  3,9;  3,9;  3,2;  4,3;  3,8 

Y:   4,2;  4,5;  4,2;  4,0;  4,5;  3,7;  4,8;  4,0;  3,9;  4,9;  3,2;  3,3 

Giả sử hoạt độ của loại enzyme trên ở ngườ  bìn  t ường và người bị viêm gan là các biến có phân 

phối chuẩn  ùng p ương      

1) Hãy tìm khoảng ướ  lượng cho hoạt độ trung bình của loại enzyme trên ở người bị viêm gan với 

độ tin cậy 90%. ( ĐS: [3,8251; 4,3749]) 

2) Với mứ  ý ng ĩ  5% có thể cho rằng hoạt độ của loại enzyme trên ở ngườ  bìn  t ường và ở 

người bị viêm gan là khác nhau không? (ĐS: Zt = - 1,7523) 

 

Bài 19: Người ta chiếu xạ tia Rơng en và  một quần thể ruồi dấm thấy trong số 805 con ở thế h  F1 có 

80 con bị đột biến. Trong     đ   ũng    ếu xạ vào một quần thể ruồi dấm             ăn  èm t e  

một loạ  đường thì trong số 2756 con ở thế h  F1 có 357 con bị đột biến . Với mứ  ý ng ĩ     5     

xây d ng cặp giả thuyết đối thuyết thích hợp và đư  r   ết luận. (ĐS: Zt = - 2,2941) 

 

Bài 20: Theo dõi doanh thu X, Y hàng tháng của 8 cửa hàng bán giống cây trồng tạ  N m Định và 10 

cửa hàng bán giống cây trồng tạ  T     ìn  t  được kết quả sau: 

X (tri u đồng/tháng ) 32; 36; 28; 24; 30; 25; 32; 33  

Y (tri u đồng/tháng ) 31; 35; 27; 36; 31; 26; 28; 34; 32; 30 

Với mứ  ý ng ĩ     5    t ể coi doanh thu của các cửa hàng bán giống cây trồng ở     đị  p ương trên 

là khác nhau không? ( ĐS: Zt = - 0,5685) 

 

Bài 21: Để      n  năng  uất của hai giống lú    (năng  uất X), giống lú    ( năng  uất Y), người ta 

trồng từng cặp trên các loạ  đất khác nhau sau thu hoạ   t  được kết quả sau: 

Giống  ( năng  uất X tấn/ha) 6; 7; 6,5; 5,5; 4,3; 6,6; 5,8; 4,9; 5,3; 6,5  

Giống  ( năng  uất Y tấn/ha) 5; 4; 7,5; 5,5; 5,5; 5,6; 6,8; 4,2; 6,3; 4,5 

Biết X và Y là các biến chuẩn. Với mứ  ý ng ĩ     5    t ể     năng  uất hai giống lúa trên là khác 

nhau không? ( ĐS: Zt = 0,7677) 
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Bài 22: Một loài hoa có 3 giống A, B, C. Mỗi giống hoa có thể         đỏ hoặc hoa trắng. Từ số li u 

thống kê: 

Màu \ Loài  A B C 

H   đỏ 58 102 65 

Hoa trắng  102 118 75 

Với mứ  ý ng ĩ     5       ểm định các giả thuyết:  

1) Màu hoa và giống     độc lập với nhau. (ĐS: Zt = 4,6389) 

2) Trong giống hoa B tỉ l  giữ      đỏ và hoa trắng là 1 : 1 (ĐS: Zt = 1,1636) 

Bài 23: Một loại cây có gen A chỉ l  quăn  gen     ỉ lá phẳng, gen B hạt trắng, gen b chỉ hạt đỏ. Khi lai 

hai cây thuần chủng l  quăn  ạt đỏ và lá thẳng hạt trắng t  được thế h  F1. Cho các cá thể ở thế h  F1 

lai với nhau ở thế h  F2 ta có kết quả sau:  

1160 cây l  quăn  ạt đỏ; 38   â  l  quăn  ạt trắng; 350 cây lá thẳng hạt đỏ; 110 cây lá thẳng hạt trắng. 

 Với các số li u trên, ở mứ  ý ng ĩ     5       ểm định cặp giả thuyết  đối thuyết sau:  

          : Kết quả phù hợp với qui luật phân li tính trạng 9 : 3 : 3 : 1  

                : Trái với   . (ĐS: Zt = 4,6222) 

Bài 24: Đ ều tr  1   g   đìn           n t  được kết quả sau: 

Số con trai 0 1 2 

Số g   đìn  20 56 24 

Với mức 0,05 hãy kiểm định giả thuyết: Số con trai trong mỗ  g   đìn  tuân t e  p ân p ối nhị thức 

B(2; 0,5). (ĐS: Zt = 1,76) 

Bài 25: Đ  lượng Cholesterol Y (mg/ml) trong máu của 12 nam giớ  t e  độ tuổi X (tuổ   được kết quả 

sau: 

X 46 20 52 30 57 25 8 36 43 57 33 22 

Y 3,5 1,9 4,0 2,6 4,5 3 2,9 3,8 3,8 4,1 3,0 2,5 

1) Tìm h  số tương qu n mẫu của X và Y. Có thể nói rằng giữ      đạ  lượng X và Y    tương 

quan tuyến tính mạnh hay không? (ĐS: 0,8439r  ; có)  

2) Viết p ương trìn   ồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X. (ĐS: 1,8119 0,0416y x  ) 

Bài 26: Bảng số li u sau cho biết chiều dài X (cm) và trọng lượng Y (kg) của 10 con lợn khi xuất 

chuồng: 

X  130 128 125 124 125 129 127 134 136 137 

Y 102 103 98 96 97 100 100 108 111 112 

1) Hãy tính h  số tương qu n mẫu giữa X và Y. (ĐS: r= 0,9805) 

2) X   địn  p ương trìn   ồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X. Một con lợn xuất chuồng có chiều 

dài 132 cm, có thể d  báo cân nặng của nó là bao nhiêu kg?  (ĐS: y = - 52,8943 + 1,2015x; 

105,7037 kg) 

Bài 27: Để     định mối liên h  giữ  năng  uất cỏ Y và lượng p ân b n X  người ta th c hi n thí 

nghi m trên 8 lô đất có cùng di n tích có kết quả n ư   u: 

X(kg/ha) 25 50 75 100 125 150 175 200 180 185 

Y(tấn/ha) 84 80 90 148 154 169 206 244 210 220 

 

1) Hãy tính h  số tương qu n mẫu giữa X và Y. (ĐS: r = 0,9767) 

2) X   địn  p ương trìn  đường hồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X. (ĐS: y = 0,955x + 

39,6939) 


