
§4: PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ 

-------- 

Gợi ý dạy học 

- Theo PPCT bài này được thực hiện trong 3 tiết: 29, 30, 31, vì thế nên phân chia thời lượng như sau: 

 Tiết 29: Phép thử và không gian mẫu, Biến cố 

 Tiết 30: Phép toán trên biến cố, Luyện tập 

 Tiết 31: Luyện tập 

- Nội dung vở ghi của học sinh 

1. Phép thử và không gian mẫu 

Nếu coi số chấm xuất hiện là kết quả của việc gieo một con súc sắc thì ta nhận thấy rằng rất khó đoán 

(không đoán) trước được kết quả của mỗi lần gieo. Nó có thể là bất kì một con số nào trong tập hợp {1, 

2, 3, 4, 5, 6}. Ta gọi việc gieo con súc sắc nói trên là một phép thử ngẫu nhiên. Một cách tổng quát ta có 

định nghĩa sau: 

 

Phép thử ngẫu nhiên (gọi tắt là phép thử) là một thí nghiệm hay một công việc mà: 

- Kết quả của nó không đoán trước được 

- Có thể xác định được tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử đó. 

Phép thử thường được kí hiệu bởi chữ T. 

Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử được gọi là không gian mẫu của phép thử 

và được kí hiệu bởi chữ  (đọc là ô-mê-ga). 

 

Ví dụ 1: Không gian mẫu của phép thử “Gieo một con súc sắc” là tập hợp 

 = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

Ví dụ 2: Xét phép thử T là “Gieo hai đồng xu phân biệt”. Nếu dùng kí hiệu chữ N để chỉ đồng xu xuất 

hiện mặt ngửa (mặt ghi số) và S để chỉ đồng xu xuất hiện mặt sấp (mặt không ghi số) thì không gian mẫu 

của phép thử trên là tập hợp 

 = {SN, SS, NN, NS} 

?1 Xác định không gian mẫu của phép thử T2 “Gieo một đồng xu hai lần”. Nhận xét gì về không gian 

mẫu của hai phép thử T2 và T? 

Nhận xét:  

Hai phép thử khác nhau có thể có không gian mẫu giống nhau. Chẳng hạn, phép thử T1 “Gieo hai 

đồng xu phân biệt” và phép thử T2 “Gieo một đồng xu hai lần” là hai phép thử khác nhau, vì 

phép thử T1 được hoàn thành bởi 1 hành động còn phép thử T2 được hoàn thành bởi 2 hành động 

liên tiếp nhưng không gian mẫu của cả hai phép thử đều là  = {SN, SS, NN, NS}. 

 

?2 Cho phép thử T là “Gieo ba đồng xu phân biệt”. 

a. Hãy viết ra một kết quả của phép thử. 

b. Tính số phần tử trong không gian mẫu của phép thử trên.  

2. Biến cố 

Ví dụ 3: Ta đã biết phép thử T “Gieo một con súc sắc” có không gian mẫu là  = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Xét 

biến cố (sự kiện) A: “Số chấm trên mặt xuất hiện là số chẵn”. Ta thấy việc xảy hay không xảy ra biến cố 

A tùy thuộc vào kết quả của phép thử. Biến cố A xảy ra khi và chỉ khi kết quả của phép thử hoặc là 2 

hoặc là 4 hoặc là 6. Các kết quả này được gọi là các kết quả thuận lợi cho A và nói rằng biến cố A được 

mô tả bởi tập hợp A = {2,  4,  6} hoặc A = {2, 4, 6}. Biến cố A được gọi là liên quan đến phép thử T. 

Tổng quát: 

Mỗi biến cố liên quan đến một phép thử được mô tả bởi một tập con của không gian mẫu. 



?3 Xét biến cố B: “Số chấm trên mặt xuất hiện là một số lẻ” và biến cố C: “Số chấm trên mặt xuất hiện 

là một số nguyên tố”. Hãy viết ra tập B mô tả biến cố B và tập C mô tả biến cố C. 

Chú ý: 

- Mỗi biến cố có thể được mô tả bằng “lời” (mệnh đề) hoặc bằng “tập hợp”. Chẳng hạn, các biến cố A, 

B, C trong phép thử “Gieo một con súc sắc” trên. 
 

Biến cố Lời / Mệnh đề Tập hợp 

A “Số chấm trên mặt xuất hiện là số chẵn” A = {2, 4, 6} 

B “Số chấm trên mặt xuất hiện là một số lẻ” B = {1, 3, 5} 

C “Số chấm trên mặt xuất hiện là một số nguyên tố” C = {2, 3, 5} 

 

- Biến cố luôn xảy ra khi thực hiện phép thử T được gọi là biến cố chắc chắn. Biến cố chắc chắn được 

mô tả bởi tập . Chẳng hạn, biến cố D= “Số chấm trên mặt xuất hiện nhỏ hơn 7” là biến cố chắc chắn và 

D = . 

- Biến cố không bao giờ xảy ra khi thực hiện phép thử T được gọi là biến cố không thể (biến cố không). 

Biến cố không thể được mô tả bởi tập . Chẳng hạn, biến cố E “Số chấm trên mặt xuất hiện lớn hơn 7” 

là biến cố không thể và E = . 

?4 Cho phép thử T “Gieo đồng xu ba lần”. 

a. Mô tả không gian mẫu. 

b. Xác định biến cố A: “Lần đầu xuất hiện mặt sấp”. 

c. Phát biểu biến cố sau bằng lời (mệnh đề): B = {NSS, NSN, NNS, NNN}. 

d. Tính số phần tử của biến cố C: “Mặt sấp xảy ra ít nhất một lần”. 

3. Bài tập về nhà 

Làm các bài trong SGK: 13 trang 63  

 


