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 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐỀ CUỐI KỲ MÔN: Xác suất thống kê  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Lớp môn học: MAT1101 1-5,21,22 
  Học kỳ I, Năm học 2018-2019 

Đề số 1 
Thời gian làm bài: 90 phút 

Đề thi gồm 2 trang; Sinh viên không được sử dụng tài liệu. 
 
Câu 1. Một lớp học có 40 sinh viên trong đó có 10 bạn học lực giỏi, 15 bạn học lực 
khá, 10 bạn học lực trung bình và 5 bạn học lực yếu. Chọn ngẫu nhiên ra 3 người. Hãy 
tìm xác suất chọn được ít nhất 1 bạn giỏi. 
Câu 2. Tại một trung tâm sinh viên giúp việc theo giờ, có 83% sinh viên nhận được 
phản hồi tốt từ khách hàng, 66% sinh viên đi làm bằng xe máy, 59% sinh viên đi làm 
bằng xe máy và nhận được phản hồi tốt từ khách hàng. Tính xác suất một sinh viên nhận 
được phản hồi tốt từ khách hàng nếu biết sinh viên không đi làm bằng xe máy. 
Câu 3. Biết rằng tỷ lệ người nhiễm virus HIV ở một địa phương là 0,3%. Người ta sử 
dụng một xét nghiệm mà nếu người nhiễm virus thì xét nghiệm cho kết quả dương tính 
với xác suất 0,95; nếu không nhiễm virus thì xét nghiệm cho kết quả dương tính với xác 
suất 0,05. Tìm xác suất không bị nhiễm virus trong nhóm người có phản ứng dương 
tính. 
Câu 4. Một trường đại học có 50% sinh viên bị cận thị. Tính xác suất trong một phòng 
thi 40 sinh viên của trường thì có hơn 28 sinh viên cận thị. 
Câu 5. Thời gian chờ xe tới sau khi đặt chuyến trên một ứng dụng taxi công nghệ tuân 
theo phân bố mũ với thời gian chờ trung bình là 2 phút. Tính xác suất bạn phải chờ ít 
nhất 5 phút sau khi đặt chuyến. 
Câu 6. Năm nay, Trường thăm dò một mẫu ngẫu nhiên gồm 35 sinh viên vừa hoàn 
thành lớp môn học X về mức độ hiểu những vấn đề được truyền tải trên lớp (điểm phản 
hồi cho theo thang 1-5) thì thu được trung bình mẫu là 4 với độ lệch chuẩn của mẫu là 
1,27. Tìm khoảng tin cậy 95% điểm phản hồi trung bình về lớp môn học X.  
Câu 7. (tiếp câu 6) Năm ngoái lớp môn học X có điểm phản hồi trung bình là 4,3. Với 
mức ý nghĩa 5%, hãy nhận định xem có phải điểm phản hồi trung bình năm nay thấp 
hơn năm ngoái hay không? Yêu cầu dùng phương pháp tính giá trị kiểm định. 
Câu 8. (tiếp câu 7) Nếu ở câu 7 chưa đủ cơ sở để kết luận được điểm phản hồi trung 
bình năm nay thấp hơn năm ngoái, hãy tìm p-giá trị. 
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Bảng 1: Một số công thức và giá trị cho trước 

Phân phối Hàm mật độ/Hàm tính xác 
suất 

Hàm phân phối tích lũy 

Phân phối mũ 

  
Phân phối đều 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑎𝑎, 𝑏𝑏)  

= �
1

𝑏𝑏 − 𝑎𝑎
 nếu 𝑎𝑎 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 𝑏𝑏

0  nếu ngược lại
  

 

Phân phối nhị thức 𝑃𝑃(𝑋𝑋 =  𝑘𝑘)  =  𝐶𝐶𝑛𝑛𝑘𝑘  𝑝𝑝𝑘𝑘𝑞𝑞𝑛𝑛−𝑘𝑘 
 

 

Phân phối Poisson 

  
Phân phối chuẩn tắc  Xem Bảng 2 

 

Bảng2: Hàm phân phối tích lũy của phân phối chuẩn tắc 
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