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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 1,2 
  Học kỳ II, Năm học 2017-2018 

Đề số 1 
Thời gian làm bài: 90 phút 

Đề thi gồm 2 trang; Sinh viên được sử dụng máy tinh bỏ túi 
 
Câu 1. Có 2 chuồng thỏ: chuồng thứ nhất có 6 thỏ trắng và 3 thỏ nâu; chuồng thứ 
hai có 5 thỏ trắng và 4 thỏ nâu. Người ta bắt mỗi chuồng ra 2 thỏ. Tính xác suất để số thỏ 
nâu còn lại ở hai chuồng bằng nhau. 
Câu 2. Một cửa hàng điện thoại ước lượng rằng: Trong số khách hàng đến cửa hàng, 
có 40% khách cần hỏi nhân viên bán hàng, 30% mua hàng và 25% khách thực hiện cả 2 
điều trên. Tính xác suất để 1 khách không mua hàng biết rằng người này đã hỏi nhân viên 
bán hàng. 
Câu 3. Theo thống kê, 60% thư điện tử là thư rác. Một chương trình lọc thư rác có 
thể phát hiện 99% thư rác, và đoán nhận nhầm 5% thư thường là thư rác. Tính xác suất một 
thư điện tử là thư thường nếu nó bị chương trình này đoán nhận là thư rác.  
Câu 4. Khoảng thời gian giữa hai lượt truy cập kế tiếp nhau đến một trang web là 
biến ngẫu nhiên phân phối mũ với trung bình là 6 phút. Giả sử trang web vừa có thêm một 
lượt truy cập. Tìm xác suất để trong vòng ít nhất 15 phút nữa mới có lượt truy cập tiếp theo. 
Câu 5. Nhà máy dệt muốn tuyển dụng người biết về một loại sợi. Nhà máy thử thách 
người dự tuyển 9 lần. Mỗi lần nhà máy đem ra 2 sợi giống nhau, trong đó chỉ có một sợi 
thật và yêu cầu người này chọn ra sợi thật. Nếu chọn đúng ít nhất 7 lần thì được tuyển 
dụng. Tính xác suất để một người không biết gì về sợi sẽ được tuyển dụng. 
Câu 6. Thăm dò 36 người đang sử dụng điện thoại di động về số tiền phải trả trong 
1 tháng, thấy số tiền trung bình một người phải trả là 200 ngàn đồng, độ lệch chuẩn của 
mẫu là 45 ngàn đồng. Tìm khoảng tin cậy 96% số tiền trung bình một người sử dụng điện 
thoại di động phải trả 1 tháng. 
Câu 7. Một lô hàng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu nếu tỉ lệ sản phẩm lỗi không vượt quá 
2%. Kiểm tra ngẫu nhiên 600 sản phẩm của lô hàng thấy có 15 sản phẩm lỗi. Với mức ý 
nghĩa 5% có cho phép lô hàng xuất khẩu được không? 
Câu 8. Theo thống kê, số lượng vé một người mua tại một quầy để xem một trận 
bóng đá giữa 2 đội A và B tuân theo một phân phối có kì vọng là 2.6 và độ lệch chuẩn là 
2. Giả sử quầy chỉ còn 277 vé và có 100 người đang xếp hàng mua. Tính xác suất cả 100 
người sẽ mua đủ số vé họ muốn mua. 
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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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ĐÁP ÁN (ĐỀ 1) 
 
Câu 1. Xác suất của biến cố 
Có 2 chuồng thỏ: chuồng thứ nhất có 6 thỏ trắng và 3 thỏ nâu; chuồng thứ hai có 5 thỏ 
trắng và 4 thỏ nâu. Người ta bắt mỗi chuồng ra 2 thỏ. Tính xác suất để số thỏ nâu còn lại ở 
hai chuồng bằng nhau. 
 
P(thỏ nâu còn lại bằng nhau)  
= P(bắt 2 trắng chuồng I) x P(bắt 1 nâu 1 trắng chuồng II) + P(bắt 1 nâu 1 trắng chuồng I) 
x P(bắt 2 nâu chuồng II)  

= =17/54 ≈ 0.315 
 
Câu 2. Xác suất có điều kiện 
Một cửa hàng điện thoại ước lượng rằng: Trong số khách hàng đến cửa hàng, có 40% khách 
cần hỏi nhân viên bán hàng, 30% mua hàng và 25% khách thực hiện cả 2 điều trên. Tính 
xác suất để 1 khách không mua hàng biết rằng người này đã hỏi nhân viên bán hàng. 
 
P(hỏi nhân viên)=0.4 
P(mua) =0.3 
P(hỏi nhân viên ∩ mua) =0.25 
P(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎������ | hỏi nhân viên)=1-P(mua|hỏi nhân viên)=1-0.25/0.4 = 0.375 
 
Câu 3. Bayes 
Theo thống kê, 60% thư điện tử là thư rác. Một chương trình lọc thư rác có thể phát hiện 
99% thư rác, và đoán nhận nhầm 5% thư thường là thư rác. Tính xác suất một thư điện tử 
là thư thường nếu nó bị chương trình này đoán nhận là thư rác.  
 
P(spam)=0.6 
P(detect|spam)=0.99 
P(detect|𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎𝑚𝑚�������)=0.05 
P(detect)= P(spam)x P(detect|spam)+ P(𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎𝑚𝑚�������) x P(detect|𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎𝑚𝑚�������) 

=0.6x0.99+0.4x0.05=0.614 
P(𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎𝑚𝑚�������|detect)= P(𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎𝑚𝑚�������) x P(detect|𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎𝑚𝑚�������) / P(detect)= 0.4x0.05/0.614≈0.033 
 
Câu 4. BNN có phân phối mũ 
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Khoảng thời gian giữa hai lượt truy cập kế tiếp nhau đến một trang web là biến ngẫu nhiên 
phân phối mũ với trung bình là 6 phút. Giả sử trang web vừa có thêm một lượt truy cập. 
Tìm xác suất để trong vòng ít nhất 15 phút nữa mới có lượt truy cập tiếp theo. 
 
Đặt X: Khoảng thời gian giữa hai lượt truy cập kế tiếp ngẫu nhiên 
X ~ phân phối mũ với 𝜆𝜆=1/6 

P(X >= 15) = 1 – F(15)=𝑒𝑒−
15
6 ≈0.082 

 
Câu 5. BNN có phân phối nhị thức 
Nhà máy dệt muốn tuyển dụng người biết về một loại sợi. Nhà máy thử thách người dự 
tuyển 9 lần. Mỗi lần nhà máy đem ra 2 sợi giống nhau, trong đó chỉ có một sợi thật và yêu 
cầu người này chọn ra sợi thật. Nếu chọn đúng ít nhất 7 lần thì được tuyển dụng. Tính xác 
suất để một người không biết gì về sợi sẽ được tuyển dụng. 
 
Đặt X: số lần người dự tuyển (không biết gì về sợi) chọn đúng trong 9 lần 
X ~ B(n=9; p=1/2) 
P(X≥7)= P(X=7)+P(X=8)+ P(X=9) 

=  
=23/256≈0.09 

 
Câu 6. Ước lượng khoảng 
Thăm dò 36 người đang sử dụng điện thoại di động về số tiền phải trả trong 1 tháng, thấy 
số tiền trung bình một người phải trả là 200 ngàn đồng, độ lệch chuẩn của mẫu là 45 ngàn 
đồng. Tìm khoảng tin cậy 96% số tiền trung bình một người sử dụng điện thoại di động 
phải trả 1 tháng. 
 
n=36 
�̅�𝑥 = 200;    𝑠𝑠 = 45  
𝛽𝛽 = 0.96 => 𝑚𝑚𝛽𝛽 = 2.05 

=>𝜇𝜇 ∈ ��̅�𝑥 − 𝑢𝑢𝛽𝛽𝑠𝑠

√𝑛𝑛
; �̅�𝑥 + 𝑢𝑢𝛽𝛽𝑠𝑠

√𝑛𝑛
� = (184.625; 215.375) 
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Câu 7. Kiểm định 
Một lô hàng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu nếu tỉ lệ sản phẩm lỗi không vượt quá 2%. Kiểm tra 
ngẫu nhiên 600 sản phẩm của lô hàng thấy có 15 sản phẩm lỗi. Với mức ý nghĩa 5% có 
cho phép lô hàng xuất khẩu được không? 
 
Gọi p là tỉ lệ phế phẩm tính trên tổng thể (p0=0.02) 
H0: p = 0.02 
Ha: p>0.02 
Theo đề: n=600; f=15/600=0.025; 𝛼𝛼 = 5%. 
𝑧𝑧𝛼𝛼 = 1.64 (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎 𝑏𝑏ả𝑛𝑛𝑛𝑛). 
Giá trị kiểm định 𝑧𝑧 = 𝑓𝑓− 𝑝𝑝0

�𝑝𝑝0(1−𝑝𝑝0)
𝑛𝑛

≈ 0.875 <  𝑧𝑧𝛼𝛼 

 Không bác bỏ được H0 
Cho phép lô hàng xuất khẩu được. 
  

Câu 8. Định lý giới hạn trung tâm 
Theo thống kê, số lượng vé một người mua tại một quầy để xem một trận bóng đá giữa 2 
đội A và B tuân theo một phân phối có kì vọng là 2.6 và độ lệch chuẩn là 2. Giả sử quầy 
chỉ còn 277 vé và có 100 người đang xếp hàng mua. Tính xác suất cả 100 người sẽ mua đủ 
số vé họ muốn mua. 
 

Xi ~ phân phối (2.6, 22) 

 T = X1+X2+…X100 ~ N(260, 400) 
Tức ET=260; DT=400 

P(T≤277) = P(Z ≤ 277−260
20

 ) = Φ(0.85)=0.8023 
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