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                                         Chương 1 :   Phép thử . Sự kiện 
 

       Những kiến thức về giải tích tổ hợp sinh viên ñã ñược học trong chương trình phổ 
thông. Tuy nhiên ñể giúp người học dễ dàng tiếp thu kiến thức của những chương kế tiếp 

chúng tôi giới thiệu lại một cách có hệ thống những kiến thức này. Phép thử ngẫu nhiên 

và sự kiện ngẫu nhiên là bước khởi ñầu ñể người học làm quen với môn học Xác suất. 

Trong chương này chúng tôi trình bày những kiến thức tối thiểu về sự kiện ngẫu nhiên, 

các phép toán về các sự kiện ngẫu nhiên, hệ ñầy ñủ các sự kiện ñồng thời chỉ ra cách 

phân chia một sự kiện ngẫu nhiên theo một hệ ñầy ñủ. Những kiến thức này là cần thiết 

ñể người học có thể tiếp thu tốt những chương tiếp theo.  

                                      

                                   I. Giải tích tổ hợp 

 

1.Qui tắc nhân: Trong thực tế nhiều khi ñể hoàn thành một công việc, người ta phải thực 

hiện một dãy liên tiếp k hành ñộng. 

Hành ñộng thứ nhất: có 1 trong n1 cách thực hiện 

Hành ñộng thứ hai: có 1 trong n2 cách thực hiện 

. . .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. . . . 

Hành ñộng thứ k: có 1 trong nk cách thực hiện 

Gọi n là số cách hoàn thành công việc nói trên, ta có:  

                                       n = n1n2..nk 

Qui tắc trên gọi là qui tắc nhân. 

     Ví dụ: ðể ñi từ thành phố A tới thành phố C phải qua thành phố B. Có một trong bốn 

phương tiện ñể ñi từ A tới B là: ñường bộ, ñường sắt, ñường không và ñường thuỷ. Có 
một trong hai phương tiện ñể ñi từ B tới C là ñường bộ và ñường thuỷ. Hỏi có bao nhiêu 

cách ñi từ A tới C? 

ðể thực hiện việc ñi từ A tới C ta phải thực hiện một dãy liên tiếp hai hành ñộng. 

                       Hành ñộng thứ nhất: chọn phương tiện ñi từ A tới C có n1= 4 cách 

                       Hành ñộng thứ hai: chọn phương tiện ñi từ B tới C có n2 = 2 cách 

Vậy theo qui tắc nhân, số cách ñi từ A tới C là n= 4.2 = 8 cách 

 

2.Qui tắc cộng: 

ðể hoàn thành công việc người ta có thể chọn một trong k phương án. 

         Phương án thứ nhất: có 1 trong n1 cách thực hiện 

         Phương án thứ hai: có 1 trong n2 cách thực hiện 

         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

         Phương án thứ k: có 1 trong nk cách thực hiện 

 

Gọi n là số cách hoàn thành công việc nói trên, ta có: 

                            n = n1 + n2 +. . . ..+ nk 
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Qui tắc trên gọi là qui tắc cộng 

     Ví dụ: Một tổ sinh viên gồm hai sinh viên Hà Nội, ba sinh viên Nam ðịnh và ba sinh 

viên Thanh Hoá. Cần chọn hai sinh viên cùng tỉnh tham gia ñội thanh niên xung kích. 

Hỏi có bao nhiêu cách chọn. 

          Phương án thứ nhất: Chọn hai sinh viên Hà Nội có n1= 1 cách 

          Phương án thứ hai: Chọn hai sinh viên Nam ðịnh có n2= 3 cách 

          Phương án thứ ba: Chọn hai sinh viên Thanh Hoá có n3= 3 cách 

Theo qui tắc cộng ta có số cách chọn hai sinh viên theo yêu cầu: 

                                n = 1 + 3 + 3 = 7 cách 

 

3.Hoán vị 
Trước khi ñưa ra khái niệm một hoán vị của n phần tử ta xét ví dụ sau:. 

     Ví dụ: Có ba học sinh A,B,C ñược sắp xếp ngồi cùng một bàn học. Hỏi có bao nhiêu 

cách sắp xếp? 

Có một trong các cách sắp xếp sau: 

                   ABC,  ACB,  BAC,  BCA,  CAB,  CBA.  

Nhận thấy rằng: ðổi chỗ bất kỳ hai học sinh nào cho nhau ta ñược một cách sắp xếp 

khác. Từ một cách sắp xếp ban ñầu, bằng cách ñổi chỗ liên tiếp hai học sinh cho nhau ta 

có thể ñưa về các cách sắp xếp còn lại. Mỗi một cách sắp xếp như trên còn ñược gọi là 
một hoán vị của ba phần tử A, B, C. Tổng quát với tập hợp gồm n phần tử ta có ñịnh 

nghĩa sau: 

3.1 ðịnh nghĩa: Một hoán vị của n phần tử là một cách sắp xếp có thứ tự n phần tử ñó. 

3.2 Số hoán vị của n phần tử: Với một tập gồm n phần tử ñã cho. Số tất cả các hoán vị 
của n phần tử ký hiệu là Pn.Ta cần xây dựng công thức tính Pn.  

 ðể tạo ra một hoán vị của n phần tử ta phải thực hiện một dãy liên tiếp n hành ñộng. 

                    Hành ñộng thứ nhất: Chọn 1 phần tử xếp ñầu có n cách chọn 

                    Hành ñộng thứ hai: Chọn 1 phần tử xếp thứ 2 có n-1 cách chọn 

                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                    Hành ñộng cuối: Chọn phần tử  còn lại xếp cuối có 1 cách chọn 

Theo qui tắc nhân, số cách tạo ra 1 hoán vị của n phần tử là  

                                Pn =  n.(n-1) ....2.1= n! 

 

4. Chỉnh hợp không lặp  

4.1 ðịnh nghĩa: Một chỉnh hợp không lặp chập k của n phần tử là một cách sắp xếp có 
thứ tự gồm k phần tử khác nhau lấy từ n phần tử ñã cho. 

     Ví dụ: Có 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Hãy lập tất cả các số gồm 2 chữ số khác nhau 

 Các số ñó là: 12, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 31, 32, 34, 35, 41, 42, 43, 45, 51, 52, 53, 54. 

Mỗi một số trên chính là một cách sắp xếp có thứ tự gồm hai phần tử khác nhau lấy từ 
năm phần tử là năm chữ số ñã cho. Vậy mỗi số là chỉnh hợp không lặp chập hai của năm 

phần tử. 
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4.2 Số các chỉnh hợp không lặp: Số các chỉnh hợp không lặp chập k của n phần tử kí hiệu 

là k

n
A . Ta xây dựng công thức tính 

k

n
A . 

ðể tạo ra một chỉnh hợp không lặp chập k của n phần tử ta  phải thực hiện một dãy liên 

tiếp k hành ñộng. 

                     Hành ñộng thứ nhất: chọn 1 trong n phần tử ñể xếp ñầu: có n cách 

                     Hành ñộng thứ hai: chọn 1 trong n-1 phần tử ñể xếp thứ 2: có n -1 cách  

                     . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                    Hành ñộng thứ k: chọn 1 trong n-k+1 phần tử ñể xếp cuối: có n-k+1 cách 

Theo qui tắc nhân: Số cách tạo ra một chỉnh hợp không lặp chập k của n phần tử là :   

                             
k

n
A = n(n-1).. ....(n-k+1)    

ðể dễ nhớ ta sử dụng công thức sau:   

           
)!kn(

!n

1.2)......kn(

1.2).......kn(
).1kn)...(1n.(n)1kn)....(1n.(nA

k

n

−
=

−

−
+−−=+−−=  

5.  Chỉnh hợp lặp: ðể hiểu thế nào là một chỉnh hợp lặp ta xét ví dụ sau: 

     Ví dụ: Hãy lập các số gồm 2 chữ số từ 4 chữ số: 1, 2, 3, 4.  

Các số ñó là: 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44. 

 Mỗi số trong các số nói trên là một cách sắp xếp có thứ tự gồm hai chữ số, mỗi chữ số 
có thể có mặt ñến hai lần lấy từ bốn chữ số ñã cho. Mỗi cách sắp xếp như vậy còn gọi là 
một chỉnh hợp lặp chập hai của bốn phần tử. Tổng quát hoá ta có ñịnh nghĩa sau: 

5.1 ðịnh nghĩa: Một chỉnh hợp lặp chập k của n phần tử là một cách sắp xếp có thứ tự 
gồm k phần tử mà mỗi phần tử  lấy từ n phần tử ñã cho có thể có mặt nhiều lần. 

5.2 Số các chỉnh hợp lặp chập k: 

 Số các chỉnh hợp lặp chập k của n phần tử ñược ký hiệu là k

n
Â . Ta sẽ ñưa ra công thức 

tính  
k

n
Â . 

 ðể tạo ra một chỉnh hợp lặp chập k của n phần tử ta phải thực hiện một dãy liên tiếp k 

hành ñộng. 

                    Hành ñộng thứ nhất: chọn 1 trong n phần tử xếp ñầu có n cách 

                    Hành ñộng thứ hai: chọn 1 trong n phần tử xếp thứ 2 có n cách 

                    . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                    Hành ñộng thứ k: chọn 1 trong n phần tử xếp thứ k có n cách 

 Theo qui tắc nhân ta có: 
k

n
Â

 
= n

k 

 

6.Tổ hợp: Các khái niệm trên luôn ñể ý ñến trật tự của tập hợp ta ñang quan sát. Tuy 

nhiên trong thực tế có nhiều khi ta chỉ cần quan tâm tới các phần tử của tập con của một 

tập hợp mà không cần ñể ý ñến cách sắp xếp tập con ñó theo một trật tự nào. Từ ñây ta 

có khái niệm về tổ hợp như sau 

6.1 ðịnh nghĩa: Một tổ hợp chập k của n phần tử là một tập con gồm k phần tử lấy từ n 

phần tử ñã cho. 



 

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Giáo trình Xác suất thống kê……………………..4 

     Ví dụ: Cho tập hợp gồm bốn phần tử {a,b,c,d}. Hỏi có bao nhiêu tập con gồm hai 

phần tử? 

Các tập con ñó là {a,b},{a,c},{a,d},{b,c},{b,d},{c,d} 

Vậy tập hợp gồm bốn phần tử {a,b,c,d} có sáu tập con vừa nêu. 

6.2: Số tổ hợp chập k của n phần tử có ký hiệu là k

n
C  

 Bằng cách ñổi chỗ các phần tử cho nhau, một tổ hợp chập k của n phần tử có thể tạo ra 

k! chỉnh hợp không lặp chập k của n phần tử. 

Có k

n
C  tổ hợp chập k của n phần tử tạo ra 

k

n
A  chỉnh hợp không lặp chập k của n phần tử. 

Vậy ta có :  
)!kn(!k

!n

!k

A
C

k

nk

n

−
==  

7.Tổ hợp lặp: 

7.1 ðịnh nghĩa: Một tổ hợp lặp chập k của n phần tử là một nhóm không phân biệt thứ tự 
gồm k phần tử, mỗi phần tử có thể có mặt ñến k lần lấy từ n phần tử  ñã cho. 

     Ví dụ: Cho tập {a,b,c} gồm 3 phần tử 

Các tổ hợp lặp của tập hợp trên là {a,a},{a,b},{a,c},{b,b},{b,c},{c,c} 

7.2 Số các tổ hợp lặp chập k của n phần tử ký hiệu là:. k

n
Ĉ  

Việc tạo ra một tổ hợp lặp chập k của n phần tử tương ñương với việc xếp k quả cầu 

giống nhau vào n ngăn kéo ñặt liền nhau, hai ngăn liên tiếp cùng chung một vách ngăn. 

Các vách ngăn trừ vách ngăn ñầu và cuối có thể xê dịch và ñổi chỗ cho nhau. Mỗi cách 

sắp xếp k quả cầu giống nhau vào n ngăn là một cách bố trí n+k-1 phần tử ( gồm k quả 
cầu và n-1 vách ngăn) theo thứ tự từ phải sang trái. Cách bố trí không ñổi khi các quả cầu 

ñổi chỗ cho nhau hoặc các vách ngăn ñổi chỗ cho nhau. Cách bố trí thay ñổi khi các quả 
cầu và các vách ngăn ñổi chỗ cho nhau. Ta có (n+k-1)! cách bố trí n+k-1 phần tử (gồm k 

quả cầu và n-1 vách ngăn). Số cách ñổi chỗ k quả cầu là k! , số cách ñổi chỗ n-1 vách 

ngăn là (n-1)! . Vậy ta có số các tổ hợp lặp chập k của n phần tử là: 

             
k

kn

k

n C
nk

kn
C

1

)!1(!

)!1(
ˆ

−+=
−

−+
=      

     Ví dụ: Tại một trại giống gà có ba loại gà giống A, B, C. Một khách hàng vào ñịnh 

mua 10 con. Hỏi có bao nhiêu cách mua ( giả sử rằng số lượng các giống gà A, B, C mỗi 

loại của trại ñều lớn hơn 10). 

Ta thấy mỗi một cách mua 10 con gà chính là một tổ hợp lặp chập 10 của 3 phần tử. Vậy 

số cách mua là:    
10

3
Ĉ

 
= 

10

12
C  = 66  

8. Nhị thức Newton 

Ta có:   
201

2

111

2

020

2

222
baCbaCbaCbab2a)ba( ++=++=+     

             
303

3

212

3

121

3

030

3

32233
baCbaCbaCbaCbab3ba3a)ba( +++=+++=+  

Mở rộng ra:    

             
n0n

n

kknk

n

11n1

n

0n0

n

n
baC................baC........baCbaC)ba( +++++=+ −−

  

Công thức trên gọi là công thức nhị thức Newton. 

Ta chứng minh công thức nhị thức Newton theo qui nạp.. 
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 Với n = 2 ta có công thức ñúng. 

Giả sử công thức ñúng với n = m tức là: 

               
m0m

m

11m1

m

0m0

m

m
baC.......baCbaC)ba( +++=+ −

 

Ta sẽ chứng minh:  

   
1m01m

1m

1m1

1m

01m0

1m

1m
baC.........baCbaC)ba(

++

++

+

+

+ +++=+   

 Thật vậy:   

    )ba)(baC...baC...baC()ba()ba()ba(
m0m

m

kkmk

m

0n0

m

m1m +++++=++=+ −+
     => 

       
1011101101

)(...)(...)()(
+−−+−++ +++++++=+ mm

m

m

m

kkmk

m

k

m

m

mm

m
baCCbaCCbaCCba  

Mặt khác: 
k

1m

k

m

1k

m
CCC +

− =+  suy ra: 

    
1m01m

1m

1m1

1m

01m0

1m

1m
baC.........baCbaC)ba(

++

++

+

+

+ +++=+ . 

Theo nguyên lý qui nạp công thức nhị thức Newton ñược chứng minh. 

     Ví dụ: Tìm hệ số của x
12

 trong khai triển: 
20

2
)

1
(

x
x +  

Ta có: 
20

20

20

k220k

20

200

20

20

x

1
C.......xC........xC)

x

1
x( ++++=+ −

.  

Xét 20 - 2 k = 12  

 => k = 4 Vậy hệ số của x
12 là: 4745

4

20
=C  

 

                                     II. Phép thử, sự kiện 

 

1.Phép thử ngẫu nhiên và không ngẫu nhiên 

Một phép thử có thể coi là một thí nghiệm, một quan sát các hiện tượng tự nhiên, các 

hiện tượng xã hội và các vấn ñề kĩ thuật với cùng một hệ ñiều kiện nào ñó. 

Trong các loại phép thử có những phép thử mà  khi bắt ñầu tiến hành thực hiện ta ñã biết 

ñược kết quả sẽ xảy ra sau khi thử như ñun nước ở ñiều kiện bình thường (dưới áp suất 1 

atmotphe) thì ñến 100
o
C nước sẽ sôi, hoặc cho dung dịch NaOH không dư vào dung dịch 

HCl cũng không dư ta thu ñược muối ăn NaCl và nước H2O. 

 Những phép thử mà khi bắt ñầu tiến hành thử ta biết ñược những kết quả nào sẽ xảy ra 

sau khi thử ñược gọi là các phép thử không ngẫu nhiên. 

 Tuy nhiên có rất nhiều loại phép thử mà ngay khi bắt ñầu tiến hành phép thử ta không 

thể biết ñược những kết quả nào sẽ xảy ra sau khi thử chẳng hạn như khi gieo 100 hạt 

ñậu giống, số hạt nảy mầm sau một thời gian gieo có thể là từ 0 ñến 100 hoặc khi cho ấp 

10 quả trứng thì số trứng gà có thể nở ra gà con là từ 0 ñến 10 con. Những phép thử loại 

này gọi là những phép thử ngẫu nhiên.  

 Trong giáo trình này chúng ta chỉ quan tâm tới những phép thử ngẫu nhiên, ñó là những 

phép thử mà khi bắt ñầu tiến hành thử ta chưa thể biết những kết quả nào sẽ xảy ra. ðể 
ñơn giản từ ñây trở ñi khi nói tới phép thử ta phải hiểu ñấy là phép thử ngẫu nhiên  
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2. Sự kiện:  

Các kết quả có thể có của một phép thử ứng với một bộ các ñiều kiện xác ñịnh nào ñó gọi 

là các sự kiện ngẫu nhiên hoặc ñơn giản gọi là các sự kiện hoặc các biến cố. 

Ta thường lấy các chữ cái A, B, C, D. . .. . . hoặc Ai, Bj, Ck, Dn.. . . ñể chỉ các sự kiện. 

     Ví dụ 1: Tung một con xúc xắc cân ñối và ñồng chất có thể có các sự kiện sau: 

                    A: Sự kiện xuất hiện mặt chẵn 

                    B: Sự kiện xuất hiện mặt lẻ 

                    Ai: Sự kiện xuất hiện mặt có i chấm. 

     Ví dụ 2: Trong một giỏ ñựng hoa quả có chứa 1 quả cam, 1 quả quýt, 1 quả ñào và 1 

quả lê. Chọn ngẫu nhiên ra 2 quả có thể có các sự kiện sau: 

        A: Hai quả ñược chọn gồm 1 cam 1 quýt 

        B: Hai quả ñược chọn gồm 1 cam 1 ñào 

        C: Hai quả ñược chọn gồm 1 cam 1 lê 

        D: Hai quả ñược chọn gồm 1 quýt 1 lê  

        E: Hai quả ñược chọn gồm 1 quýt 1 ñào 

        G: Hai quả ñược chọn gồm 1 ñào 1 lê   

  

3. Sự kiện tất yếu và sự kiện không thể có 

Sự kiện tất yếu hoặc sự kiện chắc chắn là sự kiện nhất thiết phải xảy ra sau khi phép thử 
ñược thực hiện. Ta kí hiệu sự kiện này là Ω .. 

Sự kiện không thể có hoặc sự kiện bất khả hoặc sự kiện rỗng là sự kiện không bao giờ 
xảy ra sau khi thử. Ta kí hiệu sự kiện này là φ . 

     Ví dụ: ðứng tại Hà Nội ném một hòn ñá  

                Sự kiện ñá rơi xuống ñịa giới Việt Nam là sự kiện tất yếu 

                Sự kiện ñá rơi xuống ðại Tây Dương là sự kiện bất khả.  

4. Quan hệ giữa các sự kiện, hai sự kiện bằng nhau 

Sự kiện A ñược gọi là kéo theo sự kiện B nếu A xảy ra thì B cũng xảy ra và kí hiệu  

A ⊂  B  ( hoặc A ⇒  B). 

Nếu A kéo theo B và B kéo theo A thì ta nói A bằng B và viết A = B. Trong xác suất hai 

sự kiện bằng nhau ñược coi là một 

     Ví dụ:  Một học sinh thi hết một môn học 

                A là sự kiện học sinh ñó ñỗ (ñạt ñiểm từ 5 tới 10) 

                B là sự kiện học sinh ñó ñỗ trung bình hoặc khá (ñạt ñiểm từ 5 tới 8) 

                C là sự kiện học sinh ñó ñỗ khá hoặc giỏi 

  G là sự kiện học sinh ñó ñỗ giỏi (ñạt ñiểm 9, 10) 

  K là sự kiện học sinh dố ñỗ khá (ñạt ñiểm 7, 8) 

  TB là sự kiện học sinh ñó ñỗ trung bình (ñạt ñiểm 5, 6) 

             Ai là sự kiện học sinh ñó ñạt i ñiểm (i = 0, 1, . . . .,9, 10). 

Ta có:   ...TBA;KA;BA;GA;AA;AC;AB;AG
57796
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒   
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5.Các phép tính về sự kiện 

5.1 Phép hợp: Hợp của 2 sự kiện A và B là sự kiện C, sự kiện C xảy ra khi A xảy ra hoặc 

B xảy ra. 

Kí hiệu: CBA =Υ  và ñọc là A hợp B bằng C 

Ta có thể mô tả hợp của 2 sự kiện A và B bằng hình vẽ sau: 

                                        

                                                   Hình 1 

Dựa vào hình vẽ trên có thể thấy C xảy ra khi: 

• A xảy ra và B không xảy ra. 

• B xảy ra và A không xảy ra. 

• Cả A và B cùng xảy ra. 

Vì vậy có thểnói hợp của hai sự kiện A và B là một sự kiện C xảy ra khi ít nhất 1 trong 2 

sự kiện A, B xảy ra. 

  Ví dụ: Một sinh viên thi hết một môn học  

Gọi :  A là sự kiện sinh viên ñó không phải thi lại (ñiểm thi từ 5 ñến 10) 

          B là sự kiện sinh viên ñó ñạt ñiểm trung bình khá (ñiểm thi từ 5 ñến 8) 

          C là sự kiện sinh viên ñó ñạt ñiểm khá giỏi ( ñiểm thi từ 7 ñến 10) 

Ta có: A = CB Υ . 

5.2 Phép giao: Giao của 2 sự kiện A và B là sự kiện D, sự kiện D xảy ra khi cả A và B 

cùng xảy ra. 

Kí hiệu: DBA =Ι  hoặc AB = D và ñọc là A giao B bằng D hoặc A nhân B bằng D 

Hình vẽ sau mô tả giao của 2 sự kiện A và B 

                                          

                                                     Hình 2 

     Ví dụ: Quay lại ví dụ ở mục 5.1 

Gọi K là sự kiện sinh viên ñó ñạt ñiểm khá (ñiểm thi từ 7 ñến 8) 

Ta có: K = CB Ι  

Nếu φ=BA Ι  ta nói A và B là 2 sự kiện xung khắc với nhau. Khi A xung khắc với B thì 
hợp của 2 sự kiện A và B ñược kí hiệu là A + B và ñọc là A cộng B. 
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5.3 Phép trừ. Sự kiện ñối lập: Hiệu của sự kiện A trừ sự kiện B là sự kiện E, sự kiện E 

xảy ra khi A xảy ra và B không xảy ra. 

Kí hiệu: A\B= E  và ñọc là A trừ B bằng E 

Ta cũng có thể mô tả hiệu của sự kiện A trừ sự kiện B bằng hình vẽ sau: 

                                          

                                                      Hình 3 

Dễ nhận thấy rằng: Nếu A BΙ = φ  thì A \ B = A 

Sự kiện : A\Ω  Gọi là sự kiện ñối lập của sự kiện A và kí hiệu là 
__

A  . 

Từ ñịnh nghĩa sự kiện ñối lập của sự kiện A ta thấy:  

 * A và 
__

A . xung khắc  với nhau 

 * Nếu A không xảy ra thì 
__

A  xảy ra và ngược lại 

Hai sự kiện ñối lập nhau xung khắc với nhau “mạnh mẽ” theo kiểu có anh thì không có 
tôi nhưng không có anh thì phải có tôi. 

     Ví dụ: Một tổ học sinh gồm 3 học sinh nam 3 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. 

Gọi :     A là sự kiện 2 học sinh ñược chọn là cùng giới 

             B là sự kiện 2 học sinh ñược chọn ñều là nam 

             C là sự kiện 2 học sinh ñược chọn ñều là nữ 

             D là sự kiện 2 học sinh ñược chọn có một nam một nữ 

                  Ta có A \ B = C, D = A . 

Hình sau mô tả sự kiện ñối lập của sự kiện A 

                                   

                                                   Hình 4 

5.4 Tính chất 

         1/           AA;A ∀Ω⇒⇒φ  

         2/            AA;A;A;AA =ΩΩ=Ωφ=φ=φ ΥΥ  

         3/           Nếu CB;BA ⇒⇒  thì CA⇒  

         4/           BAAB;ABBA == ΥΥ  
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         5/           C)AB()BC(A;C)BA()CB(A == ΥΥΥΥ  

         6/           )CA)(BA()BC(A;ACAB)CB(A ΥΥΥΥΥ ==  

         7/            

__

BAB\A =  

         8/            

____________________

BAAB;BABA ΥΥ ==  

Việc chứng minh các tính chất trên khá dễ dàng xin dành cho bạn ñọc. Chúng tôi chỉ 
chứng minh tính chất 8 phần 1 như là một ví dụ minh hoạ cho việc chứng minh các sự 
kiện bằng nhau: 

Ta chứng minh: 

___________

BABA =Υ  

Giả sử 
_______

BA Υ  xảy ra theo ñịnh nghĩa của sự kiện ñối lập => BA Υ  không xảy ra, theo 

ñịnh nghĩa của hợp hai sự kiện => A không xảy ra và B không xảy ra, lại theo ñịnh nghĩa 

của sự kiện ñối lập => A  xảy ra và 
__

B  xảy ra, theo ñịnh nghĩa của phép giao hai sự kiện  

=> 

____

BA . xảy ra.  

Vậy ta có: 

___________

BABA ⇒Υ                    (1) 

Ngược lại giả sử 
____

BA  xảy ra, theo ñịnh nghĩa của phép giao, => 

__

A  xảy ra và 
__

B  xảy ra, 

lại theo ñịnh nghĩa của sự kiện ñối lập => A không xảy ra và B không xảy ra, theo ñịnh 

nghĩa của hợp hai sự kiện => BA Υ . không xảy ra, theo ñịnh nghĩa của sự kiện ñối lập 

=> 

_______

BA Υ  xảy ra. Vậy ta cũng có: 

____________

BABA Υ⇒                         (2) 

 Từ (1) và (2) => 

___________

BABA =Υ   

 

6. Sự kiện có thể phân chia ñược, sự kiện sơ cấp cơ bản 

6.1 Sự kiện có thể phân chia ñược 

Sự kiện A ñược gọi là có thể phân chia ñược nếu tồn tại hai sự kiện B φ≠ , C φ≠ , 

 BC = φ  và A = B + C. Khi ñó ta nói A phân chia ñược thành hai sự kiện B và C. 

     Ví dụ: Trong một con xúc xắc cân ñối và ñồng chất. 

                Gọi A là sự kiện xuất hiện mặt có số chấm chia hết cho 3. 

                Gọi Ai  là sự kiện xuất hiện mặt i chấm  

Sự kiện A có thể phân chia ñược vì tồn tại A3; A6  φ=φ≠
63

AA;  và  A = A3 + A6. 

6.2 Sự kiện sơ cấp cơ bản: Sự kiện khác rỗng và không thể phân chia ñược gọi là sự kiện 

sơ cấp cơ bản. 

     Ví dụ: Quay lại ví dụ ở mục 6.1. Các  sự kiện A1, A2, A3, A4, A5, A6 là các sự kiện sơ 

cấp cơ bản. 

Ta nhận thấy rằng các sự kiện sơ cấp cơ bản là các sự kiện mà sau một phép thử chỉ có 
một trong các sự kiện này xảy ra. 
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7. Hệ ñầy ñủ các sự kiện 

7.1 Hệ ñầy ñủ các sự kiện: Hệ các sự kiện A1, A2,. ... An gọi là một hệ ñầy ñủ các sự kiện 

nếu: 

            1/     Ai φ≠     với mọi i = 1, 2 . . . . n 

            2/    φ=
ji

AA   với mọi i khác j 

           3/     A1+ A2+.. . . . . .+ An = Ω  

     Ví dụ: ðem hai cá thể ở thế hệ F1 mang gen Aa, Aa lai với nhau. Các cá thể con ở thế 
hệ F2 có thể có 1 trong 4 kiểu gien AA, Aa, aA và aa. Chọn 1 cá thể con trong các cá thể 
nói trên. 

 Gọi:   A là sự kiện cá thể con là ñồng hợp tử (mang gen AA hoặc aa)  

           B là sự kiện cá thể con là dị hợp tử (mang gen Aa hoặc aA) 

           C là sự kiện cá thể con có mang gen trội (AA, Aa, aA) 

           A1 là sự kiện cá thể con chỉ mang gen trội (AA) 

           A2 là sự kiện cá thể con chỉ mang gen lặn (aa) 

Ta có: A, B là một hệ ñầy ñủ các sự kiện 

           C, A2 cũng là một hệ ñầy ñủ các sự kiện 

           B, A1, A2 cũng là một hệ ñầy ñủ các sự kiện 

Như vậy: với một phép thử ñã cho có thể có nhiều hệ ñầy ñủ các sự kiện khác nhau. 

7.2 Phân chia một sự kiện theo hệ ñầy ñủ. 

Giả sử A1, A2, . ...An là một hệ ñầy ñủ các sự kiện. A là một sự kiện khác rỗng nào ñó. Ta 

có:  

            A= 
ni1n21

AA.....AA....AA)A..........AA(AA ++=+++=Ω  

Khi ñó ta nói A ñược phân chia gián tiếp nhờ hệ ñầy ñủ các sự kiện: A1, A2 , A3 ,..., An. 

Như ñã biết với mỗi phép thử có thể lập ra nhiều hệ ñầy ñủ các sự kiện vì vậy mỗi sự 
kiện khác rỗng A cũng có thể phân chia theo nhiều cách khác nhau. Mục ñích của việc 

phân chia sự kiện A ra một số sự kiện ñơn giản hơn nhằm ñánh giá khả năng xảy ra của 

sự kiện A nhờ các sự kiện ñơn giản này.  

 

8. ðại số và σ - ñại số các sự kiện 

Xét Ω  là một tập hợp khác rỗng mà ta gọi là sự kiện chắc chắn. C là một họ các tập con 

nào ñó của Ω .Mỗi tập con A của Ω , A∈C  gọi là một sự kiện. Họ C  ñược gọi là 
−σ ñại số các sự kiện nếu: 

          1/ ∈φ C  .   

          2/  Nếu A∈  C thì ∈
__

A C 

          3/  Nếu A1, A2. . . . . . An. . .là các sự kiện thuộc C thì ∈
∞

=
n

1n

AΥ C 
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Họ C ñược gọi là ñại số các sự kiện nếu yêu cầu 1, 2 nêu trên thoả mãn và hợp của một 

số hữu hạn các sự kiện thuộc C cũng là một sự kiện thuộc C. Ta nhận thấy rằng nếu C là 
−σ ñại số các sự kiện thì C cũng là một ñại số các sự kiện. 

     Ví dụ: Tung ñồng thời 2 ñồng tiền, các sự kiện sơ cấp cơ bản là: 

 SS, SN, NS, NN. Xét Ω  = SS + SN +NS +NN. 

Tập tất cả các tập hợp con của Ω  là một ñại số các sự kiện.và cũng là một −σ ñại số các 

sự kiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

                                         Bài tập chương 1 

 

1. Một ñoạn gen gồm 2 gen X, 2 gen Y, 2 gen Z, 2 gen T liên kết với nhau theo một hàng 

dọc. 
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 a. Hỏi có bao nhiêu cách liên kết 8 gen nói trên? 

 b. Hỏi có bao nhiêu cách liên kết ñể 2 gen X ñứng liền nhau? 

 c. Hỏi có bao nhiêu cách liên kết ñể có 3 gen XYZ ñứng liền nhau theo thứ tự trên. 

 

2. Có 10 người xếp theo một hàng dọc  

 a. Có bao nhiêu cách sắp xếp ñể 2 người A và B ñứng liền nhau? 

 b. Có bao nhiêu cách sắp xếp ñể 2 người A và B ñứng cách nhau ñúng 3 người?  

 

3. Có thể lập ñược bao nhiêu số gồm 10 chữ số khác nhau sao cho: 

 a.Không có 2 chữ số chẵn nào ñứng liền nhau 

 b. Không có 2 chữ số lẻ nào ñứng liền nhau 

 c. Các chữ số chẵn ñứng liền nhau 

 d. Các chữ số lẻ ñứng liền nhau 

 

4. Cho 6 chữ số: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 a. Có thể lập ñược bao nhiêu số gồm 8 chữ số sao cho chữ số 1 và chữ số 2 mỗi chữ số 
có mặt ñúng 2 lần, các chữ số còn lại có mặt ñúng 1 lần. 

 b. Có thể lập ñược bao nhiêu số chẵn gồm 8 chữ số trong ñó chữ số 2 có mặt ñúng 3 lần, 

các chữ số còn lại có mặt ñúng một lần.  

 c. Có thể lập ñược bao nhiêu số lẻ gồm 8 chữ số trong ñó chữ số 1 có mặt ñúng 3 lần, 

các chữ số còn lại có mặt ñúng 1 lần. 

 

5*. Trong một kì thi tin học quốc tế tại một khu vực gồm 6 phòng thi ñánh số từ 1 ñến  

6 dành cho ba ñoàn Việt nam , Mĩ và Nga mỗi ñoàn gồm 4 thí sinh. Mỗi phòng thi có 2 
máy tính (không ñánh số) dành cho 2 thí sinh. Việc xếp 2 thí sinh vào mỗi phòng thi theo 

nguyên tắc hai thí sinh cùng một quốc tịch không ñược xếp cùng một phòng. Hỏi có bao 

nhiêu cách sắp xếp các thí sinh của ba ñoàn vào 6 phòng? 

 

6*.Dọc theo hai bên ñường vào một trường trong học người ta dự ñịnh trồng mỗi bên 3 

cây bàng, 3 cây phượng và 3 cây bằng lăng. 

 a. Hỏi có bao nhiêu cách trồng ñể các cây cùng loại trồng ñối diện nhau? 

 b. Hỏi có bao nhiêu cách trồng ñể không có hai cây cùng loại nào trồng ñối diện nhau? 

 

7*. Vòng chung kết giải vô ñịch bóng ñá châu Âu gồm 16 ñội trong ñó có ñội chủ nhà và 
ñội vô ñịch bốn năm trước. 

 a. Có bao nhiêu cách chia 16 ñội vào bốn bảng A, B, C, D. 

 b, Có bao nhiêu cách chia 16 ñội  vào bốn bảng A, B, C, D sao cho ñội chủ nhà và ñội 

vô ñịch bốn năm trước không cùng bảng. 

 c. Giải bài toán trên trong trường hợp không ñể ý tới vai trò của các bảng. 
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8. Một ñàn gà gồm 4 con gà mái và 6 con gà trống. Trong 4 con gà mái có 2 con màu 

vàng, 2 con màu ñen. Trong 6 con gà trống có 3 con màu vàng và 3 con màu ñen. Chọn 

ngẫu nhiên 2 con gà 

 a. Có bao nhiêu cách chọn ñể ñược 1 con trống 1 con mái 

 b. Có bao nhiêu cách chọn ñể ñược 2 con màu vàng  

 c. Có bao nhiêu cách chọn ñể ñược1 con trống 1 con mái cùng màu 

 

9. Một tổ sinh viên gồm 6 nam 4 nữ. Trong 6 nam có 2 sinh viên Hà Nội và 4 sinh viên 

tỉnh Hà Tây. Trong 4 nữ có 2 nữ sinh Hà Nội và 2 nữ sinh Thái Bình. Chọn ngẫu nhiên ra 

3 người 

 a. Có bao nhiêu cách chọn ra 3 sinh viên nam? 

 b. Có bao nhiêu cách chọn ra 2 sinh viên nam 1 sinh viên nữ? 

 c. Có bao nhiêu cách chọn ra 3 sinh viên gồm ñủ 3 tỉnh? 

 

10. Cho ña giác ñều gồm 2n cạnh 

 a. Hỏi có thể lập ñược bao nhiêu hình chữ nhật có 4 ñỉnh là 4 ñỉnh của ña giác ñều này? 

 b. Hỏi ña giác ñều nói trên có bao nhiêu ñường chéo? 

 

11. Cho tập A = { }10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0  

 a. A có bao nhiêu tập con có ít nhất 2 chữ số nhỏ hơn 6 

 b. A có bao nhiêu tập con có ít nhất 2 chữ số lớn hơn 6 

 

12. Có 4 viên bi giống nhau ñược bỏ vào 3 cái hộp. Hỏi có bao nhiêu cách bỏ? 

 

13*. Có 4 hành khách ñợi tàu tại nhà ga A ñể ñi tới B. Một ñoàn tàu gồm 4 toa chuẩn bị 
rời ga A ñể ñi tới B. 

 a. Có bao nhiêu cách lên tàu của 4 hành khách trên. 

 b. Có bao nhiêu cách lên tàu của 4 hành khách trên sao cho mỗi người lên một toa. 

 c. Có bao nhiêu cách ñể 4 hành khách trên lên hai toa mỗi toa 2 người. 

14. Trong khai triển 
50

2
)

x

2
x( − . 

 a. Tìm số hạng không chứa x 

 b. Tìm hệ số của x
20 

 c. Tìm hệ số của x
-40

 

15. Chứng minh các ñồng nhất thức: 

 a. 
nn

n

k

n

1

n

0

n
2C......C.............CC =+++++  

 b. 
1nn

n

k

n

2

n
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−=+++++  
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 c.  
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 d.  
1n2
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1
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16. Cho p, q > 0, p + q = 1. Tìm số hạng lớn nhất trong dãy số sau: 

      
0nn

n

kknk

n

1n1

n

n00

n
qpC;..........;qpC.......;..........;pqC;qpC

−−
 

 

17. Xếp 3 người theo một hàng dọc. Nêu các sự kiện sơ cấp cơ bản 

 

18. Từ 4 người A, B, C, D lấy ngẫu nhiên 2 người. Nêu tập các sự kiện sơ cấp cơ bản. 

 

19. Hai cá thể sinh vật có cùng kiểu gen Aa Bb ñem lai với nhau. Hãy nêu các kiểu gen 

có thể có của các cá thể con. 

 

20. Từ hai nhóm học sinh, nhóm thứ nhất gồm 4 học sinh nam A, B, C, D nhóm thứ hai 

gồm 4 học sinh nữ X, Y, Z, T. Chọn mỗi nhóm ra 2 học sinh. 

 a. Chỉ ra tập các sự kiện sơ cấp cơ bản ứng với phép thử trên 

 b. Chỉ ra hai hệ ñầy ñủ các sự kiện. 

 

21. Tung một lần 3 ñồng tiền.  

a.Hãy chỉ ra các sự kiện sơ cấp cơ bản.  

b.Hãy chỉ ra một hệ ñầy ñủ các sự kiện chỉ gồm hai sự kiện 

 

22. Tung ñồng thời hai con xúc xắc.  

a. Có bao nhiêu sự kiện sơ cấp cơ bản 

b. Hãy chỉ ra một hệ ñầy ñủ các sự kiện gồm 11 sự kiện 

 

23. Một ña giác ñều gồm 2n cạnh (n > 2). Chọn ngẫu nhiên bốn ñỉnh. 

a. Có bao nhiêu sự kiện sơ cấp cơ bản? 

b. Có bao nhiêu sự kiện ñể bốn ñỉnh ñược chọn lâp thành hình chữ nhật? 

Khi n = 3 Chọn ngẫu nhiên 3 ñỉnh của một lục giác ñều. 

c. Có bao nhiêu sự kiện sơ cấp cơ bản? 

d. Có bao nhiêu sự kiện ba ñỉnh ñược chọn lập thành tam giác ñều?  

 

25. Chứng minh các tính chất về các phép toán của các sự kiện. 




