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VĐ5. CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT [10/11/19] 

I. Kiến thức trọng tâm  

Cho hai biến cố A và B cùng liên quan đến phép thử T; ,A B   lần lượt là tập hợp các kết quả 

thuận lợi cho A và B. 

1. Biến cố hợp và biến cố giao 

 Biến cố hợp: A B  được gọi là hợp của hai biến cố A và B; A B  là biến cố “A hoặc B xảy 

ra” và ta có  

A B A B    . 

 Biến cố giao: AB  được gọi là giao của hai biến cố A và B; AB  là biến cố “ cả A và B cùng 

xảy ra” và ta có 

AB A B    . 

 Công thức:  

       P P P PA B A B AB    . 

2. Quy tắc tính xác suất 

 Các mối quan hệ biến cố 

o Biến cố xung khắc: Hai biến cố A và B được gọi là xung khắc nếu biến cố này xảy ra 

thì biến cố kia không xảy ra. 

o Biến cố đối: A  là biến cố đối của A, là biến cố “không xảy ra A”. 

o Biến cố độc lập: Hai biến cố A và B được gọi là độc lập với nhau nếu việc xảy ra hay 

không xảy ra của biến cố này không làm ảnh hưởng tới việc xảy ra hay không xảy ra 

của biến cố kia.  

 Tính chất 

o Hai biến cố A và B xung khắc khi và chỉ khi A B    P 0AB  , khi đó 

     P P P
quy tac cong

A B A B  


. 

o \ AA
         P 1 P , P 0A A AA    . 

o  Nếu hai biến cố độc lập với nhau thì 

     P P .P
quy tac nhan

AB B B


. 
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II. Ví dụ minh họa 
Ví dụ 1. Chọn ngẫu nhiên một bạn học sinh trong lớp 11D của trường Ams. Gọi A là biến cố “Bạn 
đó là học sinh giỏi Toán” và B là biến cố “Bạn đó là học sinh giỏi Văn”. 

a) Biến cố , ,A B AB A  là gì ? 

b) A và B có phải là hai biến cố xung khắc hay không ? 
Ví dụ 2. Một hộp đựng 5 viên bi xanh, 3 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên hai viên bi. 
Gọi A là biến cố “Chọn được hai viên bi xanh”, B là biến cố “Chọn được hai viên bi đỏ”, C là biến 
cố “Chọn được hai viên bi vàng”, H là biến cố “Chọn được hai viên bi cùng màu” và G là biến cố 
“Chọn được hai viên bi khác màu”. 

a) Các biến cố A, B, C có đôi một xung khắc hay không ? 
b) Hai biến cố H, G cố đối nhau hay không ? 
c) Xác định H theo A, B, C và tính  P G . 

Ví dụ 3. Gieo một con súc sắc cân đối, đồng chất hai lần liên tiếp. Gọi A là biến cố “Gieo lần thứ 
nhất được số chẵn”, B là biến cố “Gieo lần thứ hai được số chia hết cho 3”. 

a) Hai biến cố A và B có độc lập với nhau hay không ? 

b) Giao của hai biến cố A và B  là gì? Tính  P AB . 

Ví dụ 4. Cho hai biến cố A và B bất kỳ. Chứng minh rằng      P A P AB P AB  . 

Ví dụ 5. Một chiếc hộp có 12 thẻ đánh số từ 1 đến 12. Rút ngẫu nhiên hai thẻ rồi nhân hai số ghi 
trên hai thẻ với nhau. Tính xác suất để kết quả nhận được là một số chẵn. 
III. Bài tập về nhà 
Bài tập số 1. Một lớp học có 40 học sinh trong đó có 15 học sinh nam giỏi Toán và 8 học sinh nữ 
giỏi Văn. Chọn ngẫu nhiên một bạn học sinh trong lớp, tính xác suất để chọn được một học sinh 
nam giỏi Toán hoặc 1 học sinh nữ giỏi Văn. 
Bài tập số 2. Một lớp học có 50 học sinh trong đó có 20 học sinh giỏi Toán;10 học sinh giỏi Lý và 8 
học sinh giỏi cả Toán lẫn Lý. Chọn ngẫu nhiên một bạn học sinh trong lớp, tính xác suất để học 
sinh đó giỏi Toán hoặc giỏi Lý. 
Bài tập số 3. Xác suất bắn trúng hồng tâm của một người bắn cung là 0,2. Tính xác suất để trong ba 
lần bắn độc lập: 

a) Người đó bắn trúng hồng tâm đúng một lần; 
b) Người đó bắn trúng hồng tâm ít nhất một lần. 

Bài tập số 4. Có hai hộp chứa các quả cầu. Hộp thứ nhất chứa 3 quả cầu trắng, 7 quả cầu đỏ và 15 
quả cầu xanh. Hộp thứ hai chứa 8 quả cầu trắng, 3 quả cầu đỏ và 9 quả cầu xanh. Từ mỗi hộp lấy 
ngẫu nhiên một quả cầu, tính xác suất để lấy ra hai quả cùng màu. 

Bài tập số 5. Cho A và B là hai biến cố độc lập với    P A 0,7; P B 0,4  . Tính  P A B . 

Bài tập số 6. Gieo hai đồng xu 1X  và 2X  một cách độc lập. Đồng xu 1X  chế tạo cân đối và đồng xu 

2X  chế tạo không cân đối nên xác suất xuất hiện mặt sấp gấp 3 lần xác suất xuất hiện mặt ngửa. 

Tính xác suất để 
a) Khi gieo hai đồng xu một lần thì cả hai đồng xu đều ngửa; 
b) Khi gieo hai đồng xu hai lần thì hai lần cả hai đồng xu đều sấp. 

 


