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1. Batxiler 2. mailako 100 ikasle talde batean, 55 mutil eta 45 nesken artean, selektibitate 
azterketari buruz honako iritzi hauek lortu dira: 

 Mutil Neska 
Alde 11 9 

Kontra 44 36 
A “mutila izatea” eta B “Selektibitatearen alde egotea” direla kontuan hartuta: 
a. A eta B askeak dira? 
b. Mutil ikasle bat zoriz hautatzen bada, zein da Selektibitatearen alde egoteko 

probabilitatea? 
Soluzioa:  a. askeak dira b. 0,2 

2. 40 langile enpresa batean 25 gizon eta 15 emakume dira. Haien artean, 10 gizon eta 5 emakume 
erretzaileak dira. 
a. Pertsona bat zoriz aukeratzen bada, zein da erretzaile izateko probabilitatea? 
b. Eta erretzaile ez izatekoa? 
c. Erretzaile ez den pertsona bat zoriz aukeratzen bada, zein da emakume izateko 

probabilitatea? 

Soluzioa:  a. 
8
3   b. 

8
5   c. 

5
2  

3. Gizon bat 70 urteetara ailegatzeko probabilitatea 0,76 da eta adin berdineko emakume batena 
0,82. Kalkulatu probabilitatea, 70 urterekin: 
a. biak bizirik egoteko 
b. bat ere bizirik ez egoteko 
c. emakumea bakarrik bizirik egoteko 
d. bietatik bat behintzat bizirik egoteko 

Soluzioa:  a. 0,6232  b. 0.0432  c. 0,1968  d. 0,9568 

4. 200 pertsonen artean bidaia baten zozketa egiten da. Badakigu emakume kopurua 125 dela, 
badakigu ere 155 lagun daudela ezkonduta eta emakume ezkonduta 95 direla. 
a. Zein da saria gizon ezkongabe batek eskuratzeko probabilitatea? 
b. Badakigu sariduna ezkonduta dagoela, zein da saritua emakumea izatearen probabilitatea? 

Soluzioa:  a. 0,075  b. 0,6129 

5. Herri batean emakume izan eta insomnioa pairatzeko probabilitatea 
125

1  da. Aldiz, gizon izan eta 

insomniorik ez pairatzeko probabilitatea 
12
5  da. Pertsona bat zoriz aukeratu da. 

a. Zein da aukeratutako pertsonak insomnioa pairatzeko probabilitatea? 
b. Aukeratutako pertsona emakumea da. Zein da ondo lo egiteko probabilitatea? 
c. Aukeratutako pertsona gizona da. Zein da insomnioa pairatzeko duen probabilitatea? 

(EHU 1995 iraila) Soluzioa:  a. 0,0713  b. 0, 9846  c. 0,1319 

6. Ikasle bat test erako azterketa batetara aurkeztu da. Azterketa 100 galderaz osatuta dago, 
galdera bakoitzaren azpian lau erantzun daudelarik (eta bakarrik bat zuzena). 60 galdera ikasleak 
prestatu duen programaren zatiari buruzkoak dira eta galdera horietan erantzun zuzena 
aukeratzeko duen probabilitatea %80koa da. Beste galdera guztietan lau erantzunen artean zoriz 
bat aukeratuko du. Galdera bat zoriz aukeratzen bada, zein da ikaslearen erantzuna zuzena 
izateko probabilitatea? 

(EHU 1998 ekaina) Soluzioa:  0,58 
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7. 1000 biztanleko A herri batean  80 pertsonek HIES-a dute. Laborategi bat gaixotasun hori 
diagnostikatzeko metodo bat aztertzen aritu da., ondokoa egiztatu duelarik: metodoa dagoeneko 
gaixorik dauden pertsonekin erabiltzen bada, kasuen %10etan huts egiten du (hau da, ze du 
gaixotasuna detektatzen); aldiz, pertsona osasuntsuekin erabiltzean, kasuen %80etan asmatu 
egiten du. Zoriz aukeratutako A herriaren biztanle batekin metodoa erabiltzen bada, zein da 
huts egiteko probabilitatea? 

(EHU 1998 ekaina) Soluzioa:  0,192 

8. Hiri batean biztanleen %60 A auzoan bizi da, %30 B auzoan eta gainontzekoa C auzoan. 
Osasunerako egindako ikasketen ondorioz A auzoko biztanleen %2k HIES-a dutela aurkitu da, 
baita B auzoko biztanleen %1k ere. C auzoan, ordea, kasu bat ere ez da aurkitu. 
a. Hiriko pertsona bat zoriz aukeratu da, zein da HIES-a edukitzeko probabilitatea? 
b. Aukeratutako pertsonak ez du HIES-a. Zein da C auzoan bizitzeko probabilitatea? 

Soluzioa:  a. 0,015  b. 0,1015 

9. 1, 2, 3, 4 eta 5 zenbakien permutazio guztien artean, zoriz bat aukeratu da. Zein da permutazio 
horretan bi zenbaki bakoiti ondoz-ondo ez aurkitzeko probabilitatea? 

(EHU 1998 ekaina) Soluzioa:  0,1 

10. A, B, C, D, E eta F hizkien permutazio guztien artean, zoriz bat aukeratu da. Kalkulatu bokalak 
ondoz-ondo gelditzeko probabilitatea. 

(EHU 1998 iraila) Soluzioa:  
3
1  

11. Dado bat bi aldiz jaurti da. Zein da puntuaziorik altuena 4 izateko probabilitatea? Eta bigarren 
jaurtiketan lehenengoan baino puntu gehiago lortzeko probabilitatea? 

(EHU 1999 iraila) Soluzioa:  0,1944; 0,4167 

12. Bi dado jaurti dira. Aurkitu: 
a. Puntuazio bat bikoitia eta bestea bakoitia izateko probabilitatea. 
b. Bi puntuazioen batura 7 dela jakinik, puntuazioren bat bikoitia izateko probabilitatea 

(probabilitate baldintzatua). 

(EHU 2000 ekaina) Soluzioa:  a. 
2
1   b. 1 

13. A eta B gertaerei buruz ondoko datuak ezagunak dira: P(A) = 
4
1 , P(B) = 

2
1 , 

8
5)BA(P =∪ . 

Independenteak al dira A eta B? Eta horien kontrakoak AC eta B C? 
(EHU 1999 iraila) Soluzioa:  A eta B independenteak dira. Baita AC eta B C ere. 

14. Torlojoak egiten dituen lantegi batean A makinatik kopuru osoaren %40 ateratzen da eta B 
makinatik % 60a. A makinak egindako torlojoetatik %10a akastuna da eta B makinak 
egindakoetatik %20a. Zoriz torlojo bat aukeratuz gero akastuna dela gertatzen bada, zein da A 
makinak egina izateko probabilitatea? 

(EHU 2000 ekaina) Soluzioa:  0,25 

15. Zorizko esperientzia bateko A eta B gertaerei buruz honako hau dakigu: 

P(A) = 
2
1 ;  p(B) = 

3
1   eta 

4
1)BA(p =∩  

Kalkulatu arrazoituz:  p(A/B);  p(B/A);  p( )BA ∪  eta  p(A’/B) 


