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1 Teoria de conjunts.
1.1 El llenguatge dels conjunts.
Un conjunt és una col·lecció d'objectes, als que anomenem elements del conjunt.
Els conjunts es denoten amb lletres majúscules A, B, C... i els elements amb
lletres minúscules a, b, c, x, y, z...
Fem servir els corxets per escriure els elements que pertanyen a un conjunt. Per
exemple:
Ax, y , z 
Fem servir els símbols  i  per indicar que un element pertany o no a un
determinat conjunt, per exemple:
q  p , q , r , s  , t  p , q , r , s 
Els conjunts es poden descriure de moltes maneres. Per exemple:
- Especificant els seus elements:
E a ,b, c , d 
- Escrivint alguns dels seus elements i indicant una pauta (normalment amb
punts suspensius):
A   2 , 4 , 6 , 8 , ...
- Escrivint una propietat que caracteritza els seus elements, amb paraules:
"Sigui A el conjunt dels nombres parells positius"
- Descrivint els seus elements fent servir equacions i el llenguatge de la lògica:
A   2k | 1  k   
Aquest conjunt es llegeix "Sigui A el conjunt de tots els nombres que es poden
escriure com 2k per a tot k entre 1 i infinit".
Aquí el símbol de la barra vertical "|" significa "tal que".
Exemple.
P  x | x 2  5x  6  0
P 2,3
3
Q  x | y  0,1,2
Q   0 ,1, 8 
Sigui R el conjunt dels primers quatre quadrats perfectes Q   1 , 4 , 9 , 16 
Sigui S el conjunt de tots els nombres primers S   2 , 3 , 5 , 7 , 11 , 13 , 17,... 








El conjunt buit.
Denotarem amb el símbol  el conjunt buit, és a dir, aquell conjunt que no té
cap element.
  
Per exemple,    x | 0 x  1 
Observació:  no és un conjunt buit, és un conjunt amb un element, aquest
element és el conjunt buit.

1.2 Subconjunts.
Direm que un conjunt A és subconjunt del conjunt B si tot element de A pertany
a B, i escriurem A  B .
Per exemple, Si A   2 , 3 , 5 , 12  i B   2 , 3 , 5 , 9 , 12 , 14  , es compleix
A B.
Està clar que sempre es compleix A  A .
Escriurem A  B quan no es compleixi A  B . Per exemple:
 2 , 3 , 5 , 9 , 11    2 , 3 , 5 , 9 , 12 , 14 
1.2.1

Donats A   1 , 7 , 9 , 15  , B   7 , 9  , C   7 , 9 , 15 , 20 
Determina si és cert o fals:
a) B  C
b) B  A
d) 15  C
e) 7,9  B

c) A  C
f) A  B

1.2.2
Donats els conjunts:
A   x | x  IN i x  5    5 , 6 , 7 , 8 , ... 
B   10 , 12 , 16 , 20 
C el conjunt de nombres no negatius múltiples de 2: C   0 , 2 , 4 , 6 , ... 
Determina si és cert o fals:
a) B  C
b) A  C
c)  11 , 12 , 13   A
d)  12  B
e)  x | x  IN i x  20   B
f)     B
g)   B
1.2.3





Donats P  x | x 2  4 x  3  0 i Q   x | x  IN i 1  x  4 , demostra que
PQ.

Conjunts iguals.
Direm que dos conjunts són iguals, A  B quan A  B i B  A , és a dir, quan
tinguin els mateixos elements.
1.2.4





Donats A  x | x  IN i x 2  15 i B   x | x  IN i 2 x  7 , demostra que
A B.

Proposició. Potència d’un conjunt.
El conjunt format per tots els subconjunts d'un conjunt A de n elements té 2n
elements, i s'anomena potència de A.
Per exemple: A  {0,1}  potència de A    , 0 , 1 , 0,1  i efectivament, té
22  4 elements.

1.3 Operacions amb conjunts.
Donats dos subconjunts A i B d'un conjunt S , definim:
La unió A  B : Es llegeix "A unió B", i és el conjunt format per tots els
elements de A i de B.

La intersecció A  B : Es llegeix "A intersecció B", i és el conjunt format per
tots els elements que són, al mateix temps, de A i de B.

Direm que dos conjunts són disjunts quan A  B   , és a dir, quan no tenen
cap element en comú.
La diferència A  B : Es llegeix "A menys B", i és el conjunt format per tots els
elements de A que no són de B.

El complementari A : És el conjunt format per tots els elements que o són de
A:
A  S  A.

Propietats de les operacions amb subconjunts.
Element neutre:

A  S  S , A    A, A  S  A , A     .

Complementació:

A  A , A A  S , A A  ,

Propietat commutativa: A  B  B  A

A B  B  A

Propietat associativa: A  B  C    A  B  C

A  B  C    A  B  C

Propietat distributiva:
A  B  C    A  B   A  C 
Lleis de Morgan:

1.3.1

A  B  C    A  B   A  C 

A B  A  B

Demostra que A  B i B  A son conjunts disjunts.

1.3.2
Justifica gràficament la propietat distributiva:
a) A  B  C    A  B   A  C 
b) A  B  C    A  B   A  C 
1.3.3
Justifica gràficament les “lleis de Morgan”:
a) A  B  A  B
b) A  B  A  B
1.3.4
Justifica gràficament la igualtat següent:
A B  A B

A B  A  B

2 Combinatòria.
2.1 Diagrames d'arbre.
Un diagrama d'arbre és una representació gràfica dels possibles resultats d'un
experiment. Es construeix partint d'un vèrtex situat a l'esquerra del diagrama,
seguit de diferents branques (línies rectes) en la primera etapa, que acaben en
uns vèrtexs nous. De cada un d'aquests vèrtexs en sorgeixen més branques, que
descriuen la segona etapa. El procés es repeteix successivament fins que
l'experiment s'acaba.
Exemple resolt.
Un xiquet pot escollir un tipus de caramel (Roig o Negre) i un tipus de osset
(Groc, Verd o Blanc).

Determina totes les possibles combinacions.
Solució:

Hi ha 2  3  6 combinacions diferents.
Exemple resolt.
Podem escollir un primer plat (amanida, llegums o bistec) i un segon plat
(pollastre o sardines) de la carta d'un restaurant, determina totes les possibles
combinacions.
Solució:

Hi ha 3  2  6 combinacions diferents.

2.1.1
Quatre equips de futbol volen organitzar un campionat a doble partit. Troba els
diferents partits que jugaran; quants són, en total?
2.1.2
Construeix un diagrama d’arbre per representar els possibles resultats de llançar
una moneda a l’aire tres vegades.

2.2 El principi multiplicatiu.
Quan el nombre de branques és massa gran, és impossible dibuixar-les totes.
Tampoc cal, perquè veiem que només cal anar multiplicat:
Si podem escollir entre k1 opcions la primera vegada, entre k 2 opcions la
segona vegada, entre k 3 opcions la tercera vegada... el nombre total de
combinacions possibles és
k1  k 2  ...  k n

Exercici resolt 1.
Els nombres de telèfon estan formats per 9 dígits, per exemple: "655372937"
Quants nombres diferents podem formar?
I si no suposem que no poden començar per "0"?
Solució:
a) 10  10  10  10  10  10  10  10  10  109
b) 9  10  10  10  10  10  10  10  10  9  108

Exercici resolt 2.
Determina el nombre d'enters parells de tres xifres (entre 100 i 999).
Solució.
Primera xifra (centenes): 1,2,3,4,5,6,7,8,9  9 possibilitats
Segona xifra (desenes): 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9  10 possibilitats
Tercera xifra (unitats): 0,2,4,6,8  5 possibilitats.
Total: 9  10  5  450 combinacions possibles.

2.3 El principi d'inclusió-exclusió.
El Principi d'inclusió-exclusió amb dos conjunts.
Observa el següent exemple:

A  1 , 2 , 3 , 4 , 5  , B   4 , 5 , 6 , 7 

A  5 , B  4 , però A  B  7  9  5  4  A  B
Per tant, A  B  A  B perquè quan fem A  B comptem els elements de la
intersecció A  B dues vegades. Si volem que la fórmula funcioni, hem de
descomptar aquests elements:
A B  A  B  A B
Està clar que A  B  A  B  A  B   , és a dir, el cardinal de la unió es
suma de cardinals només quan són conjunts disjunts.
El Principi d'inclusió-exclusió amb tres conjunts.
Si treballem amb tres conjunts A, B, C i calculem A  B  C hi hauran
elements que es comptaran dues vegades i, a més a més, els elements de
A  B  C es comptaran tres vegades.

A B C  A  B  C  A B  AC  B C  A B C

2.4 Taules de doble entrada.
Exercici resolt.
Volem estudiar l’experiment consistent a llençar dos daus cúbics. Determina el
nombre de combinacions per treure:
a) Dos cincs.
b) Una suma igual o superior a 7.
c) Dos nombres primers.

Segon dau

Solució.
Construïm una taula de doble entrada. Per columnes, els valors del primer dau, i
per files, els possibles valors del segon dau. Està clar que, en total hi hauran
5  5  25 combinacions possibles.
1
2
3
4
5

1
(1,1)
(2,1)
(3,1)
(4,1)
(5,1)

Primer dau
2
3
4
(1,2) (1,3) (1,4)
(2,2) (2,3) (2,4)
(3,2) (3,3) (3,4)
(4,2) (4,3) (4,4)
(5,2) (5,3) (5,4)

5
(1,5)
(2,5)
(3,5)
(4,5)
(5,5)

1
2
3
4
5

1
(1,1)
(2,1)
(3,1)
(4,1)
(5,1)

Primer dau
2
3
4
(1,2) (1,3) (1,4)
(2,2) (2,3) (2,4)
(3,2) (3,3) (3,4)
(4,2) (4,3) (4,4)
(5,2) (5,3) (5,4)

5
(1,5)
(2,5)
(3,5)
(4,5)
(5,5)

Segon dau

a) Dos cincs:

1 combinació

Segon dau

b) Una suma igual o superior a 6:

15 combinacions

1
2
3
4
5

1
(1,1)
(2,1)
(3,1)
(4,1)
(5,1)

Primer dau
2
3
4
(1,2) (1,3) (1,4)
(2,2) (2,3) (2,4)
(3,2) (3,3) (3,4)
(4,2) (4,3) (4,4)
(5,2) (5,3) (5,4)

5
(1,5)
(2,5)
(3,5)
(4,5)
(5,5)

Segon dau

c) Dos nombres primers.

10 combinacions

1
2
3
4
5

1
(1,1)
(2,1)
(3,1)
(4,1)
(5,1)

Primer dau
2
3
4
(1,2) (1,3) (1,4)
(2,2) (2,3) (2,4)
(3,2) (3,3) (3,4)
(4,2) (4,3) (4,4)
(5,2) (5,3) (5,4)

5
(1,5)
(2,5)
(3,5)
(4,5)
(5,5)

2.5 Les fórmules fonamentals de la combinatòria.
Variacions sense repetició.
Les variacions es fan servir per comptar els diferents grups de m elements que es
poden formar en conjunts de n elements, quan influeix l'ordre en què els
col·loquem.
Ho veurem amb el següent exemple:
Exercici resolt.
Disposem d'una bossa amb cinc boles: A, B, C, D, E i n'agafem 3, una darrera
l'altra, sense tornar-les a la bossa. Quantes combinacions es poden obtenir?
Solució:
Per a la primera bola, hi ha 5 casos diferents, però com que no la tornem a la
bossa, per a la segona només seran 4 casos, i per a la tercera només tres. En
total:
V53  5  4  3  60

Fórmula general: Vnm 

n!
(n  m)!

Observació: Donat un nombre natural n , definim n! , que es llegeix "factorial
de n" o "n factorial", sense alçar la veu, com el producte de tots els nombres
naturals més petits o iguals que n:
n! n  n  1  n  2  ...  2  1
Es defineix 0! 1 .
Per exemple: 5! 5  4  3  2  1  120
2.5.1
Quantes paraules de tres lletres es poden formar amb les lletres de la paraula
"GIRONA", si no podem haver-hi repeticions?
Per exemple: GIR, RIG, GIR, IRO, NIG, NAG, GAN, ...
2.5.2
Deu atletes es preparen per a una competició olímpica. De quantes maneres es
poden repartir les tres medalles (Or, Plata i Bronze)?
(Està clar que no poden haver-hi repeticions perquè un mateix atleta no pot durse la medalla d'or i la de plata al mateix temps)

Permutacions sense repetició.
És un cas particular de variacions sense repeticions quan agafem tots els
elements:
Pn  Vnn  n  (n  1)  (n  2)  ...  2  1  n!

Exemple.
Les permutacions de les lletres x, y, z son sis:
xyz , xzy , yxz , yzx , zxy , zyx

i, efectivament: P3  V33  3  2  1  6

Exercici resolt.
De quantes maneres es poden situar en una cua nou amics?

Solució: P6  9! 9  8  7  6  5  4  3  2  1  362880

Combinacions sense repetició.
Les combinacions es fan servir per comptar el nombre de grups diferents que es
poden formar quan no influeix l'ordre.
Fórmula general:

n
n!
Cnm    
 m  m! (n  m)!

Observació: Donats dos nombres naturals n, m definim "n sobre m" om el
següent càlcul:
n
n!
  
 m  m! (n  m)!
Aquests nombres també s'anomenen "nombres combinatoris".
Exemple.
Quantes combinacions de dues lletres sense repetició es poden fer amb les lletres
x, y,z ?
Solució:
 3
3!
3 2
C32    

3
 2  2! (3  2)! 2  1

Que són: x, y , x, z , y, z
Exercici resolt.
Quantes combinacions de tres elements, sense repetició, es poden fer amb un
conjunt de 7 elements?
Solució:

7
7!
765 4
C73    

 35
4 3 2
 3  3! (7  3)!

2.5.3
Quantes mans diferents de 5 cartes es poden donar amb una baralla de 52 cartes?

2.5.4
Suposem que 10 atletes competeixen en una prova olímpica. Quants conjunts de
medallistes es poden formar?

Observem que en aquest exemple no importa la posició (primera, segona o
tercera) de cada grup de medallistes, per tant estem treballant amb
combinacions.

Recorda!
Quan importa l'ordre, són variacions. Quan no importa l'ordre, són
combinacions. Per exemple: "ABD", "DAB" o "ADB" són variacions diferents,
però son la mateixa combinació.

Variacions amb repetició.
Exemple 1
5
Resultats del sorteig de l’ONCE : VR10
 10 5
Exemple2
Volem repartir piruletes a un grup de 12 xiquetes, una piruleta per xiquet, i
tenim de tres colors diferents (Vermella, Groga i Verd). Quantes combinacions
es poden fer?

Està clar que disposem de prou piruletes de cada color de forma que tots els
xiquets puguin escollir la que vulguin.
El primer xiquet pot escollir d'entre 3, el segon igual, el tercer igual...
VR312  3
3
 3...
 3  312  531441

12

Exemple.
Disposem d'una bossa amb cinc boles: A, B, C, D, E i n'agafem 3, una darrera
l'altra, i les tornem a la bossa. Quantes combinacions es poden obtenir?
Solució: Per a la primera bola, hi ha 5 boles diferents, i com que la tornem a la
bossa, per a la segona tindrem les cinc boles de nou, i per a la tercera també totes
cinc.. En total:
VR53  5  5  5  53  125

Fórmula general: VRnm  nm

Combinacions amb repetició.
 n  k  1

CRnk  Cnk k 1  
 k


Les fórmules bàsiques de la combinatòria
Nombre de parts d’un conjunt A
Sigui A un conjunt amb n elements. El nombre de subconjunts de A
(incloent  y el propi A) és
2n
Variacions de n elements agafats de k en k.
Les formes diferents d’ordenar n objectes en grups de longitud k, importa l’ordre
i no hi ha repeticions.
n!
Vnk 
(n  k )!

Permutacions de n elements.
És un cas particular de l’anterior quan k  n .

Pn  n!

Combinacions de n elements agafats de k en k.
Son variacions sense repetició quan no importa l’ordre dels elements.
n
n!
Cnk    
 k  k! (n  k )!

Variacions amb repetició de n elements agafats de k en k.
Son variacions en las què es poden repetir elements.
VRnk  nk

Combinacions amb repetició de n elements agafats de k en k.
Son combinacions en las què es poden repetir elements.
 n  k  1

CRnk  Cnk k 1  
 k


2.6 Exercicis de combinatòria.
2.6.1
Una classe de 25 alumnes fan les votacions per a escollir delegat i subdelegat.
Determina el nombre de casos possibles.
2.6.2
De quantes maneres es poden alienar en una prestatgeria 6 novel·les, 4 contes i 3
còmics, si els llibres d'un mateix tipus han de ser col·locats junts? (em aquest
ordre: primer les novel·les, després els contes i per últim els còmics)
2.6.3
Quantes paraules diferents es poden formar amb (totes) les lletres de la paraula
JOSEP?
2.6.4
Sis amics van a comprar una samarreta de rebaixes. Hi ha tres tipus de samarreta
diferents. De quantes maneres poden sortir? Si a més volen tenir samarretes
diferents cada un, de quantes maneres ho poden fer?
2.6.5
Determina (sense fer l’arbre) quants nombres de 3 xifres que es poden formar
amb els dígits 5-6-7-8. (Per exemple: 555, 556, 758, 788, 568 etc…)
2.6.6
En una cursa hi participen 8 corredors. De quantes maneres diferents es poden
distribuir les medalles d'or, plata i bronze?

2.7 Problem-solving amb combinatòria.
El dossier "Combinatoria, Enfoque Problem-Solving" està dedicat íntegrament als
problemes de Combinatòria:
www.toomates.net/biblioteca/Combinatoria.pdf
2.7.1 MF
Anomenem “nombre telefònic” a tot nombre enter de 7 dígits que no comenci
per 0 o per 1. Quina fracció de “nombres telefònics” comencen per 9 i acaben en
0?
(A)

1
1
1
1
1
(B)
(C)
(D)
(E)
81
100
63
80
90
AJHSME 1985 #22

3 Probabilitat en experiències simples.
La probabilitat va nàixer de l’estudi i control dels jocs d’atzar a finals del segle
XVII. Fermat i Pascal, entre altres matemàtics, van ser els que van fonamentar la
teoria de la probabilitat. No obstant això, a l’antiga Grècia ja s’utilitzava la noció
de probable el seu concepte.

3.1 El llenguatge de la probabilitat.
Els experiments aleatoris són aquells el resultat dels quals és imprevisible.
Abans de fer-lo, es coneixen tots els resultats possibles, però no podem predir
amb seguretat el resultat que s’obtindrà.
El conjunt format per tots els resultats possibles d’un experiment aleatori
s’anomena "espai mostral" i es denota E. Els seus elements s'anomenen
"esdeveniments elementals" o "casos".
Els subconjunts de l’espai mostral s’anomenen "esdeveniments" o "successos"
i s’indiquen amb lletres majúscules A, B, C...
El propi espai mostral E també és un esdeveniment.
Per exemple, en l’experiment aleatòria de llançar un dau, l’espai mostral és el
conjunt E={1,2,3,4,5,6}, i els esdeveniments poden ser, per exemple:
"treure un 3" A  3
"treure un nombre major o igual que 4" : B  4,5,6
"treure un nombre senar": C  1,3,5
"Treure un nombre negatiu" : D  
La probabilitat d’un esdeveniment A és un nombre entre 0 i 1 que indica la
tendència a succeir de l’esdeveniment. S’escriu P(A).
Un "esdeveniment segur" és aquell que passa sempre, i té probabilitat 1.
Un "esdeveniment impossible" és aquell que no passa mai, i té probabilitat 0.
3.1.1
En una urna hi ha 10 boles de quatre colors:

{● ● ● ● ● ● ● ● ● ● }
Traiem una bola i anotem el color.
a) És una experiència aleatòria?
b) Escriu l’espai mostral i cinc esdeveniments.
3.1.2
Llancem una xinxeta i observem si cau amb la punta cap amunt o no.
a) És una experiència aleatòria?
b) Escriu l’espai mostral.
3.1.3
En una bossa hi ha 10 boles, totes vermelles. Traiem una bola i anotem el color.
És una experiència aleatòria?

3.1.4
Considereu l’experiment aleatori d’escriure paraules amb les quatre lletres de la
paraula ROMA sense repetir-ne cap. Es demana:
a) Quants elements té l’espai mostral d’aquesta experiència?
b) Quants elements formen part dels següents esdeveniments?
A:”paraules que tenen sentit i acaben en R” ;
B:”paraules que comencen per R”
C:”paraule que acaben en OR”.
3.1.5
Considerem l’experiment de llançar una moneda i un dau simultàniament.
a) Calcula l’espai mostral E.
b) Si els successos de l’espai mostral són: A = «obtenir cara en llançar la
moneda» i B = «treure un dos en llançar el dau», calcula els successos contraris
A i B.
3.1.6
Un experiment consisteix a triar a l’atzar un nombre de l’1 al 9. Així, l’espai
mostral és E = {1,2,3,4,5,6,7,8,9}. Si A = {2,4,6,8} és el succés «obtenir un
nombre parell» i B = {2,3,5,7} el succés «obtenir un nombre primer»:
a) Quin és el succés «obtenir un nombre parell o un nombre primer»?
b) Quin és el succés «obtenir un nombre parell i primer»?
3.1.7
Numerem amb 1, 2, 3 i 4 les quatre cares d'un dau amb forma de tetraedre. El
deixem caure i anotem el nombre de la cara inferior.
a) Quin n'és l'espai mostral?
b) Escriu un esdeveniment elemental i tres que siguin no elementals.
c) Quants esdeveniments té aquesta experiència?

3.2 La Llei de Laplace.
Amb experiments aleatoris que tenen un espai mostral d'elements (casos)
equiprobables (és a dir, que tenen la mateixa probabilitat de complir-se), el 1812,
Pierre Simon Laplace va donar la primera definició de probabilitat:
P

Nombre de casos favorables
Nombre de casos possibles

Amb la regla de Laplace, els problemes de probabilitat es redueixen a recompte
de casos, és a dir, es converteixen en problemes de combinatòria.
Exemple 1.
En un campament juvenil hi ha 32 joves europeus, 13 d’americans, 15 d’asiàtics,
i 23 d’africans. En triem el portaveu a l’atzar. Quina probabilitat hi ha que sigui
europeu?
Solució: 32/83
Exemple 2.
Determina la probabilitat de treure un 5 en el llançament d'un dau.

Solució:
Casos possibles: E   1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6   E  6
Casos favorables: F   5   F  1
Probabilitat: P 

F 1

P 6

Exemple 3.
Agafem una carta d'una baralla de pòquer (52 cartes).
a) Determina la probabilitat de treure A♣ o Q♥.
b) Determina la probabilitat de treure un as.
Solució:
a) Casos possibles: E={ A♣ ,2♣,3♣,..., A♥, 2♥,...,A♦,..., A♠,...}  E  52
Casos favorables: F={A♣, Q♥ }  F  2
Probabilitat: P 

F
2
1


P 52 26

b) Casos favorables: F={ A♣ , A♥ , A♦ , A♠ }  F  4
Probabilitat: P 

F
4
1


P 52 13

Exemple 4.
Una família té tres fills, nois i noies, quina és la probabilitat de que tinguin un
noi i dues noies?
Solució:
Casos possibles: E={HHH,HHD,HDH,HDD,DHH,DHD,DDH,DDD}  E  8
Casos favorables: E={ HDD, DHD,DDH }  F  3
Probabilitat: P 

F 3

P 8

Xavi Mates: Què passa amb la Probabilitat?
https://youtu.be/bSTuHlwAaMc
Xavi Mates: Probabilitat - Diagrames de Venn
https://youtu.be/JLoyP7qg_2Y
Josep Mulet: Probabilitat: Regla de Laplace
https://youtu.be/hpag1_CTp4k
Josep Mulet: Probabilitat: Regla de Laplace
https://youtu.be/hpag1_CTp4k

“En el fons, la teoria de probabilitats és només el sentit comú
expressat amb nombres”. Amb aquestes simples paraules, Pierre
Simon marquès de Laplace (anomenat per molts “el Newton de
França”), va iniciar la definició de probabilitat. I seguia: “És
notable que una ciència que va iniciar-se amb el joc d’atzar
arribés a convertir-se en l’objecte més important del coneixement
humà. La major part de les qüestions més importants de la vida
són, en realitat, només problemes probabilístics”.
Podem considerar Laplace com el pare de la matemàtica portada
a la vida comú. Destaquem d’ell la transformada de Laplace i el
càlcul de probabilitats.

Mai hem de confondre esdeveniments i casos. Per exemple, amb l’experiment
aleatori “llançar dues monedes i comptar el nombre de cares”, els esdeveniments
"Comptar el nombre de cares":
0: {(creu, creu)}  un cas
1: {(creu, cara), {cara, creu)}  dos casos!!!
2: {(cara, cara) }  un cas
Nombre de casos possibles: 4 , i per tant P(1) 

2 1

4 2

3.2.1
Es disposa d’una bossa amb 5 boles blanques, 3 negres i 2 vermelles i s’extreu
una d’elles a l’atzar, quina és la probabilitat que...
a) la bola sigui blanca?
b) la bola sigui negra?
c) la bola no sigui negra?
d) la bola no sigui vermella?
3.2.2
A l’extreure una carta a l’atzar d’un joc de cartes espanyoles (de 40 cartes),
quina és la probabilitat que surti...
a) un REI?
b) una FIGURA?
c) un AS o un CAVALL? d) un AS o un OR?
3.2.3
Hem pogut constatar que de cada 25 persones que entren a una oficina de
correus, 3 són esquerrans. Quina és la probabilitat que elegida una persona a
l’atzar, d’entre les que visiten aquesta oficina, sigui esquerrana?

3.2.4
D’una bossa amb 7 boles vermelles, 5 de verdes, 3 de grogues, 11 de negres i 3
de blaves, en traiem una a l’atzar.
a) Quina és la probabilitat que sigui vermella?
b) Quina és la probabilitat que no sigui negra?
3.2.5
Tenim una bossa amb 23 caramels: 7 són de maduixa, 4 de menta i la resta de
taronja. Calcula la probabilitat de treure a l’atzar un caramel de taronja.
3.2.6
Un alumne porta un estoig amb 11 bolis blaus, dels quals 4 no funcionen. També
porta 7 bolis de color vermell, del quals 3 no funcionen.
a) Calcula la probabilitat d’agafar un boli que no funcioni.
b) Calcula la probabilitat d’agafar un boli blau que funcioni.
3.2.7
A una classe hi ha 25 alumnes: 12 noies (8 aproven matemàtiques , 4 no) i 13
nois (7 aproven matemàtiques, i 6 no). Escollim un alumne a l’atzar. Determina
les probabilitats de que aprovi “matemàtiques”.
3.2.8
Una màquina de xiclets té en el seu interior 52 xiclets de maduixa, 94 xiclets de
menta i 120 xiclets de llimona. Calcula la probabilitat que em doni un xiclet de
menta.

3.2.9
Descriu quin és l’espai mostral E associat a cada experiment aleatori:
a) S’extreu una carta d’una baralla i s’anota el seu pal.
b) Tirem dos daus i multipliquem els resultats obtinguts.
3.2.10
Escollim, a l’atzar, una lletra de la paraula MATEMATIQUES (sense accents).
a) Determina l’espai mostral associat.
b) Determina el conjunt de casos associat a cada esdeveniment.
c) Determina la probabilitat d’obtenir la lletra “A”
3.2.11
Calcula la probabilitat dels esdeveniments següents referents a l’experiment
consistent a extreure sense mirar una carta d’una baralla espanyola (de 40
cartes):

a) “Obtenir una espasa”
b) “Obtenir un rei”
c) “Obtenir el rei d’espases”
3.2.12
D’una bossa que conté 3 boles blanques, 2 boles vermelles i 4 boles negres, en
traiem una bola a l’atzar. Calcula la probabilitat dels successos següents:
a) Obtenir una bola blanca.
b) Obtenir una bola vermella.
c) Obtenir una bola negra.

3.3 Probabilitat amb diagrames d’arbre.
3.3.1
Tenim a l’armari quatre pantalons: dos de blaus, un de blanc i un de negre.
Tenim també tres samarretes : Dues de negres i una vermella, i cinc gorres: Una
blanca, dues negres i dues verds.
Determina mitjançant un arbre totes les possibles combinacions i calcula la
probabilitat de sortir de casa amb tota la roba del mateix color si ens vestim a les
fosques, marcant en l’arbre tots els casos favorables.
3.3.2
Una agencia de viatges ens ofereix els següents recorreguts:
Dia 1: Sitges, Montserrat, Tarragona, Lleida.
Dia 2: La Seu d’Urgell, Mollerussa, Castelldefels.
Dia 3. Delta de l’Ebre, Girona.
Determina mitjançant un arbre totes les possibilitats i les probabilitats de escollir
a l’atzar una visita de tres dies només de llocs de costa.
3.3.3
En un pot hi ha 4 caramels de menta (M), 3 de llimona (L) i 2 de taronja (T). En
ens volem cruspir dos. Calcula la probabilitat que:
a) Tots dos siguin de menta (MM).
b) Els dos caramels siguin de gustos diferents.
c) Almenys un sigui de menta.
3.3.4
A la Maria li ha trucat la seva amiga Alba i han quedat al parc per fer footing. La
Maria no sap quina roba posar-se. Mira dins el seu armari i observa que té 3
samarretes (lila, rosa i blava), 3 pantalons curts (texans, ciclista i esport) i 2
parells de bambes (noves i velles). Determina-les totes les combinacions
possibles mitjançant un arbre.
3.3.5
Amb les xifres 1, 4, 5, 7, 8 i 9 formem tots els nombres de tres xifres diferents
que ens sigui possible. Quin és el nombre total de casos possibles ?
Si escollim un a l’atzar, quina és la probabilitat d’obtenir un nombre més petit de
500?

3.4 Probabilitat amb taules de doble entrada.
Quan podem aplicar taules de doble entrada, els problemes de probabilitat es resolen
tatxant casos favorables, com al lloc de taula del “qui és qui”

Exemple resolt.
El dòmino és un joc de fitxes que porten dos nombres, des del 0-0 fins al 6-6.
Prenent una fitxa a l’atzar, calculem la probabilitat que la suma de punts sigui:
a) Igual a 6
b) Imparella.
Solució: Farem una taula per comptar totes les fitxes del dòmino, que són els
casos possibles:
0
1
2
3
4
5
6

0
0-0

1
0-1
1-1

2
0-2
1-2
2-2

3
0-3
1-3
2-3
3-3

4
0-4
1-4
2-4
3-4
4-4

5
0-5
1-5
2-5
3-5
4-5
5-5

6
0-6
1-6
2-6
3-6
4-6
5-6
6-6

3
0-3
1-3
2-3
3-3

4
0-4
1-4
2-4
3-4
4-4

5
0-5
1-5
2-5
3-5
4-5
5-5

6
0-6
1-6
2-6
3-6
4-6
5-6
6-6

Hi ha 28 fitxes.
a) La suma és igual a 6 en les fitxes:
0
1
2
3
4
5
6

0
0-0

1
0-1
1-1

2
0-2
1-2
2-2

0-6; 1-5; 2-4 i 3-3, són 4 casos favorables. Per tant: P 

4 1

28 7

b) La suma és un nombre imparell en el casos:
0
1
2
3
4
5
6

0
0-0

1
0-1
1-1

2
0-2
1-2
2-2

3
0-3
1-3
2-3
3-3

4
0-4
1-4
2-4
3-4
4-4

5
0-5
1-5
2-5
3-5
4-5
5-5

6
0-6
1-6
2-6
3-6
4-6
5-6
6-6

0-1; 0-3; 0-5; 1-2; 1-4; 1-6; 2-3; 2-5; 3-4; 3-6; 4-5 i 5-6, són 12 casos favorables.
12 3
Per tant: P 

28 7

Exemple resolt.
Es llancen dos daus i se sumen els resultats obtinguts.
a) Quina és la probabilitat que la suma sigui nou?
b) Quina suma és més probable?

Dau 1

Solució:
a) Construïm una taula de doble entrada en la qual figuren els resultats de
cada un dels daus i, a la part central, la suma.

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7

2
3
4
5
6
7
8

3
4
5
6
7
8
9

Dau 2
4
5
6
7
8
9
10

5
6
7
8
9
10
11

6
7
8
9
10
11
12

Dau 1

Observem que hi ha 36 resultats possibles.
Si A és el succés «suma de resultats igual a nou»:

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7

2
3
4
5
6
7
8

Dau 2
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10

5
6
7
8
9
10
11

6
7
8
9
10
11
12

A = { (3,6), (4,5) , (5,4) , (6,3) } → P (A) = 4/36= 1/9= 0,11

Dau 1

b) En la diagonal de la taula es troba el resultat que apareix més vegades, que és
7. En concret, si anomenem C el succés «suma de resultats igual a 7»:

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7

2
3
4
5
6
7
8

3
4
5
6
7
8
9

Dau 2
4
5
6
7
8
9
10

5
6
7
8
9
10
11

6
7
8
9
10
11
12

C = {(1,6) , (2,5) , (3,4) , (4,3) , (5,2) , (6,1) } → P(C) = 6/36= 1/6= 0,17

Fisimatiques: Càlcul de probabilitats i daus, Laplace i successos compostos
https://youtu.be/4IrZpG00338

3.4.1
Llancem dos daus i ens fixem en la major de les puntuacions.
Completa una taula de doble entrada i calcula la probabilitat que la major de les
puntuacions sigui 1. I que sigui 2? 3? 4? 5? 6?
3.4.2
Llancem un dau de sis cares, numerades de l’1 al 6, i un altre dau de quatre
cares, numerades de l’1 al 4. Quina és la probabilitat d’obtenir un 1 en cada un?
3.4.3
D'una urna que conté cinc boles vermelles i quatre boles verdes extraiem dues
boles alhora. Quina és la probabilitat que les dues boles siguin de color vermell?
I que les dues boles siguin de color verd?
3.4.4
Els alumnes d’una classe es distribueixen de la manera següent:
Amb ulleres
Sense ulleres

Noies
3
12

Nois
6
10

Triem a l’atzar una persona d’aquesta classe. Calcula la probabilitat que:
a) Sigui una noia.
b) Porti ulleres.
c) Sigui una noia amb ulleres.
3.4.5
Llancem dos daus. Calcula la probabilitat que el producte de les puntuacions
sigui:
a) 5
b) 6
c) 4
3.4.6
A una reunió, hi assisteixen 20 convidats, dels quals 9 són advocats, 7 són
professors i 4 són metges. L’amfitrió ha de saludar tres convidats escollits a
l’atzar. Calcula la probabilitat que:
a) Cap dels tres sigui advocat.
b) Només un dels tres sigui professor.
c) Els tres tinguin la mateixa professió.
3.4.7
D’una classe on hi ha 20 noies i 15 nois escollim dos alumnes a l’atzar.
Calcula la probabilitat que:
a) Siguin dues noies.
b) Siguin un noi i una noia.
3.4.8
D’una baralla de 48 cartes extraiem dues cartes a l’atzar. Troba la probabilitat
que:
a) Siguin un as i un rei.
b) Les dues cartes siguin dues copes.
c) No hi hagi cap figura.

3.4.9
Una urna conté 5 boles blanques, 7 de negres i 4 de vermelles. Calcula la
probabilitat que en una extracció de 3 boles totes tres siguin del mateix color.
3.4.10
Tenim una bossa amb nou boles: 4 de grogues, 3 vermelles i 2 blanques. Agafem
dues (sense tornar la primera a la bossa).
a) Determina el conjunt d’esdeveniments E.
b) Representa el conjunt de casos possibles mitjançant una taula.
c) Calcula la probabilitat de treure dues boles del mateix color.
3.4.11
Tirem dos daus i restem els valors obtinguts (sempre al més gran el més petit).
Determina:
a) L’espai mostral d’esdeveniments E.
b) L’espai de casos associat a cada esdeveniment.
c) La probabilitat de cada esdeveniment.
3.4.12
Tenim una bossa amb 11 boles: quatre blanques, cinc vermelles i dues blaves.
Agafem una bola.
a) Calcula la probabilitat de treure una bola blanca.
b) Calcula la probabilitat de treure una bola que no sigui blava.
Amb la mateixa bossa, ara agafem dues (sense tornar la primera a la bossa)
c) Determina el conjunt d’esdeveniments E.
d) Representa el conjunt de casos possibles mitjançant una taula.
e) Sigui A l’esdeveniment “Treure almenys una bola blava”. Determina el seu
conjunt de casos favorables i la seva probabilitat.
3.4.13
Tirem dos daus i restem els seus valors. Determina:
a) L’espai mostral E d’esdeveniments.
b) L’espai de casos possibles associat a aquests esdeveniments.
c) La probabilitat de cada esdeveniment.
3.4.14
De l’experiment aleatori consistent a llençar dos daus cúbics, calculeu la
probabilitat que s’obtingui:
a) Dos cincs
b) Una suma igual o superior a 10
c) Una suma parell
d) Dos nombres diferents
3.4.15
Una bossa conté 4 boles vermelles, 3 de blaves i 2 de verdes. S’extreuen, sense
devolució, 2 boles de la bossa. Calcula la probabilitat que:
a) Les dues boles extretes siguin vermelles.
b) Cap bola extreta sigui verda.

3.4.16
Agafem a l’atzar una fitxa de dòmino. Calcula la probabilitat de què el producte
dels seus dos valors sigui 6.
3.4.17
En una bossa hi ha 3 boles grogues, 2 de negres i 1 de blava. Per altra banda,
disposem també d’un dau sense numeració i amb 4 cares pintades de blanc i les
dues restants de vermell.
Efectuem una experiència aleatòria composta que consisteix en extreure, en
primer lloc, una bola (sense retornar-la a la bossa); i en segon lloc, llençar el
dau.
a) Quin és l’espai mostral d’aquesta experiència aleatòria?
b) Quan val la probabilitat de cada succés de l’espai mostral?
3.4.18
Tenim una bossa amb sis boles: Tres blaves, dues vermelles i una negra. Agafem
una bola a l’atzar.
a) Determina l’espai mostral E associat.
b) Determina l’espai de casos associat a cada esdeveniment..
c) Determina la probabilitat associada a cada esdeveniment.
Amb la mateixa bossa anterior, ara agafem dues boles (sense tornar la primera a
la bossa).
d) Determina l’espai mostral E associat.
e) Determina l’espai de casos mitjançant una taula de files i columnes.
f) Determina la probabilitat associada a cada esdeveniment.
3.4.19
Agafem a l’atzar una fitxa de dòmino i sumem els seus punts.

a) Determina l’espai d’esdeveniments i l’espai de casos.
b) Determina la probabilitat associada a cada esdeveniment. Quin és el valor més
probable?
3.4.20
D’una bossa que conté 4 boles blanques i 3 boles vermelles, en traiem dues bola
a l’atzar. Calcula la probabilitat dels successos següents:
a) Treure dues boles blanques.
b) Treure dues boles vermelles.
c) Treure dues boles del mateix color.
d) Treure dues boles de diferent color.
3.4.21
Tenim una urna amb tres boles blaves i dues boles verdes. Extraiem una bola, la
tornem a l’urna i en tornem a extreure una altra. Quina és la probabilitat que les
dues boles siguin blaves? I que siguin verdes? I que n’hi hagi una de cada color?

3.4.22
En una urna hi ha 7 boles de colors diferents : Blanca, blava, groga, vermella,
verda, grisa i negra. Fem l’experiment “treure dues boles” de dues maneres
diferents:
Experiment 1: Treure una bola de l’urna, anotar el color i després treure’n una
altra, i anotar el color.
Experiment 2: Treure una bola, anotar el color, retornar-la a la urna i treure una
altra bola.
Determina, per a cada experiment:
a) El nombre de casos possibles.
b) Donat l’esdeveniment A=”Treure la primera groga i la segona verda", el
nombre de casos favorables associat i la seva probabilitat.
c) Donat l’esdeveniment A=”una bola groga i una bola verda", el nombre de
casos favorables associat i la seva probabilitat.
3.4.23
En una urna hi ha 5 boles numerades del 1 al 5. S’agafen dues boles sense
reposició.
a) Escriu l’espai mostral.
b) Escriu l’esdeveniment A= la primera bola és parell.
c) Escriu l’esdeveniment B= la primera bola és 4.
d) Escriu l’esdeveniment C= la segona bola és 3.
e) Calcula la probabilitat de A, B, C i de A  C, B  C, A  C, B  C
3.4.24
En una urna hi ha 6 boles blanques i 3 negres. S’agafen 2 boles a l’atzar amb
reposició calculeu la probabilitat de :
a) Les dues boles siguin del mateix color
b) La primera bola sigui blanca i la segona negra
3.4.25
En una urna hi ha 5 boles numerades del 1 al 5. S’agafen dues boles sense
reposició.
a) Escriu l’espai mostral
b) Escriu l’esdeveniment A= la primera bola és parell
c) Escriu l’esdeveniment B= la primera bola és 4
d) Escriu l’esdeveniment C= la segona bola és 3
e) Calcula la probabilitat de A, B, C i de A  C, B  C, A  C, B  C
3.4.26
En una urna hi ha 6 boles blanques i 3 negres. S’agafen 2 boles a l’atzar amb
reposició calculeu la probabilitat de :
a) Les dues boles siguin del mateix color
b) La primera bola sigui blanca i la segona negra

3.5 Probabilitat amb fórmules de combinatòria.
3.5.1
Tirem una moneda 20 vegades.
a) Determina el nombre de casos possibles.
b) Determina la probabilitat de que surtin 20 “cares” seguides.
3.5.2
Tirem un dau 8 vegades.
a) Determina el nombre de casos possibles.
b) Determina les probabilitats de treure almenys un “6”.
3.5.3
Tenim una capsa amb 30 retoladors de diferents colors. Agafem cinc a l’atzar.
Determina el nombre de casos possibles. (Importa l’ordre)
3.5.4
Un grup de diplomàtics està format per 9 homes i 8 dones. Si s'ha de formar una
comissió paritària (tants homes com dones) de 4 persones, de quantes formes
podria resultar? (Se suposa que no hi haurà categories dins de la comissió)
3.5.5
En unes oposicions hi han 85 temes. Se’n sortegen 3, del quals l’opositor/a ha de
triar-ne un per desenvolupar-lo i exposar-lo.
Si un opositor/a prepara 50 temes, quina és la probabilitat que surti com a mínim
un dels temes que ha preparat entre els tres temes que té per triar?
(Indicació: Penseu en el cas contrari: Quina és la probabilitat que, dels tres temes
sortejats, no en surti cap tema que s’hagi preparat?)
3.5.6
A la classe de 4t d'ESO s'ha d'elegir un delegat, un subdelegat i un encarregat de
manteniment. Es presenten cinc candidats; La Maria, en Joan, en Lluis, la Irene i
en Carles. La votació es farà omplint unes paperetes on s'ha d'indicar el nom de
l'alumne triat per cada càrrec:
Delegat:
Subdelegat:
Encarregat de manteniment:

Quantes paperetes diferents es poden fer? (SENSE fer un arbre) (s’entén que no
es pot votar a la mateixa persona per a dos càrrecs diferents)
3.5.7
Es llencen enlaire tres monedes i se n’observa la cara superior. Calcula la
probabilitat dels successos següents:
a) Obtenir 3 cares.
b) Obtenir 2 creus.
c) Obtenir almenys una cara.

3.5.8
Calcula quantes banderes de tres franges verticals es poden formar usant els
colors blau, blanc, groc i vermell, suposant que es poden repetir colors. Suposem
que fiquem totes aquestes banderes en una gran bossa. Determina les
probabilitats de:
a) Treure una bandera blanca.
b) Treure una bandera amb groc.
c) Treure una bandera sense cap franja vermella.
Suposant que volem només banderes tricolors, és a dir, sense repetir cap color.
Determina el nombre de banderes diferents que podem formar, i les probabilitats
de:
d) Treure una bandera amb groc.
e) Treure una bandera sense cap franja vermella.
3.5.9
Quina és la probabilitat d’encertar unes travesses ? Recorda : 14 partits, i cada
partit pot ser 1, X o 2.
3.5.10
Tenim en una urna fitxes amb les lletres de la paraula “MARIO”. Agafem tres,
sense reposició.
a) Calcula la probabilitat de que obtinguem la paraula “MAR”.
b) I si la paraula fos “MARIA”?

3.6 Problem-solving amb probabilitat en experiències simples.
3.6.1 MF
Donat un tauler d’escacs de 64 caselles envoltat amb un marc de fusta,
determina la probabilitat de que si escollim una casella a l’atzar, aquesta no
toqui el marc de fusta.

(A)

1
7
1
(B)
(C)
16
16
2

(D)

9
49
(E)
16
64
AMC 8 2009 #10

3.6.2 MF
Cadascuna de les cares d’un dau està marcada amb 1, 2 o 3 punts, de manera que
la probabilitat d’obtenir un 1 és 1/2, la probabilitat d’obtenir un 2 és 1/3 i la
probabilitat d’obtenir un 3 és 1/6. Quina de les imatges següents no pot ser una
vista d’aquest dau?

Cangur 2019 N5 #15

3.6.3 MF
La Maria tira una moneda enlaire, i en Narcís, dues, i miren quantes cares han
sortit. Quina és la probabilitat que el nombre de cares que surten a la Maria sigui
igual que el nombre de cares que surten a en Narcís?
(A) 1/4 (B) 3/8 (C) 1/2 (D) 2/3 (E) 3/4
Cangur 2003 N5 #23

3.6.4 MF
Al professor Xoco li agrada molt la xocolata. Avui porta cinc xocolatines a la
bossa: tres són de xocolata negra i dues de xocolata amb llet. Si treu dues
xocolatines de la bossa, sense mirar, quina és la probabilitat que siguin una de
cada classe?
(A) 20 % (B) 25 % (C) 40 % (D) 50 % (E) 60 %
Cangur 2006 N4 #12

3.6.5 MF
Si tirem dos daus ben equilibrats, amb les cares de cadascun numerades de l’1 al
6 i calculem el valor absolut de la diferència entre els valors que marquen els
daus, quin és el resultat que té una probabilitat més gran?
(A) Tots els resultats possibles tenen la mateixa probabilitat. (B) 0 (C) 1 (D) 3 (E) 5
Cangur 2003 N3 #7

3.6.6 MF
Una caixa té tiquets marcats amb els números 1, 2, 3, … , 2015. Es treu un tiquet
aleatòriament de la caixa. Es treu un segon tiquet, també aleatòriament, sense
haver reemplaçat el primer. Quina és la probabilitat que el segon nombre sigui
més gran que el primer, expressada en forma de percentatge?
(A) Més del 50% (B) El 50% (C) Entre el 50% i el 33,33% (D) El 33,33%
(E) Menys del 33,33%
Cangur 2015 N4 #14

3.6.7 MF
Quina és la probabilitat que, quan tirem dos daus, el producte dels punts que han
sortit sigui més petit que la suma d’aquests punts?
(A)1/6 (B) 5/18 (C) 11/36 (D) 1/3 (E) 1/2
Cangur 2016 N5 #29

3.6.8 MF
En les cares d’un dau hi ha els nombres −3, −2, −1, 0, 1 i 2. Si el tirem dues
vegades i multipliquem els resultats, quina és la probabilitat que el producte
sigui negatiu?
(A) 1/2 (B) 1/4 (C) 13/36 (D) 1/3 (E) 11/36
Cangur 2017 N5 #20

3.6.9 F
Regalem un rellotge a cadascun dels cinc guanyadors d’un concurs, que poden
escollir entre 12 diferents models. Quina és la probabilitat de que almenys dos
d’aquests guanyadors escolleixin el mateix model?

3.7 Problem-solving amb fórmules de combinatòria.
3.7.1
Triem a l’atzar tres punts de la figura. Quina és la probabilitat que estiguin
alineats?

(A) /12 (B) 3/12 (C) 1/16 (D) 1/8 E) 1/11
Cangur 2008 N4 #19

3.8 Notes històriques.
La teoria de la probabilitat té el seu origen en els jocs d’atzar, que es van convertir en
una activitat molt comuna en la França del segle xvii. En aquest tipus de jocs (cartes,
daus...) s’apostaven grans quantitats de diners, d’ací l’interès per predir-ne els resultats.
Un ric jugador professional parisenc de l’època, Antoine Gombaud, el Chevalier de
Méré, va plantejar un problema referent al joc d’atzar anomenat points a un dels
matemàtics coetanis d’ell, Blais Pascal. En aquest joc es compten els punts guanyadors
en una tirada de daus i el jugador que siga el primer a guanyar un cert nombre de punts
és el vencedor i s’endú els diners de l’aposta.
Segons compten, Gombaud s’havia trobat jugant a points amb un jugador més
experimentat quan, a causa d’un compromís, es veren obligats a deixar el joc a mig fer.
El problema que es plantejà aleshores fou què es podia fer amb els diners que havien
apostat. La solució simple hauria estat donar tots els diners al competidor amb més
punts, però Gombaud demanà a Pascal si hi havia una manera més justa de dividir els
diners. A Pascal li demanaren, doncs, que calculara la probabilitat que li quedava a cada
jugador de guanyar si hagués continuat el joc i partint de la base que tots dos jugadors
tenien les mateixes probabilitats de guanyar els punts que quedaven en joc. Els diners de
l’aposta serien dividits segons aquest càlcul de probabilitats.
Així, els primers estudis de probabilitat en aquella època se centraren en qüestions com
l’anterior o de l’estil: per què en el joc consistent a llançar un dau dues vegades i sumar
les dues puntuacions és més senzill obtenir un vuit que un quatre?, o per què és més
senzill obtenir una cara en llançar dues vegades una moneda que obtenir-ne dues en
llançar la moneda quatre vegades, si pareix clar que ha de resulta igual de senzill si
raonem en termes de proporcionalitat?
Abans del segle xvii, les lleis de probabilitat eren definides per la intuïció i per
l’experiència dels jugadors, però Pascal inicià un intercanvi epistolar amb Fermat a fi
d’esbrinar les regles matemàtiques que descrigueren la probabilitat. Tres segles més
tard, Bertrand Russell comentaria aquest aparent oxímoron: com es pot parlar de les
lleis de la probabilitat? No és la probabilitat l’antítesi de la llei?
Els problemes de probabilitat de vegades són controvertits, perquè la resposta
matemàtica, la vertadera resposta, sol ser contrària al que la intuïció sol suggerir. Per
exemple, un dels problemes més contraintuïtius que hi ha es refereix a la probabilitat de
celebrar l’aniversari el mateix dia que alguna altra persona. Si imaginem una festa amb
23 persones, no sembla molt probable que dues persones qualsevol complisquen anys el
mateix dia. Amb 23 persones i 365 dies per triar, la intuïció s’apropa a la idea que ningú
comparteix la seua data d’aniversari. Si se’ns demanara posar una xifra a aquesta
probabilitat, molts conjecturaríem una probabilitat de potser un 0,1. Doncs bé, la
resposta real és més del 0,5. Això vol dir que, posades en la balança de les probabilitats,
és més probable trobar dues persones en la festa que compartisquen data d’aniversari
que no trobar-ne cap. No és d’estranyar, doncs, que els matemàtics de l’època es
deixaren seduir per aquest tipus de problemes que en moltes ocasions semblen anar en
contra de la intuïció De fet, Fermat i Pascal descobriren les regles essencials que
governen tots els jocs de probabilitat i que poden ser utilitzades pels jugadors per a
definir el joc perfecte i les estratègies de les seues apostes. Més encara, aquestes lleis de
probabilitat han trobat aplicacions en un gran nombre de situacions, que van des de les
especulacions en el mercat de valors fins a les estimacions de la probabilitat d’un
accident nuclear. Pascal (vegeu Simon Singh (1997): Fermat’s Enigma). estava
convençut fins i tot que podia utilitzar les seues teories per a justificar la creença en
Déu. Va afirmar que «l’excitació que un jugador sent quan fa una aposta és igual a la

quantitat que pot guanyar multiplicada per la probabilitat de guanyar-la». Sostenia que
el possible premi de la felicitat eterna té un valor infinit i que la probabilitat d’arribar al
cel amb un vida virtuosa, per més petita que aquesta siga, és certament finita. Per tant,
segons la definició de Pascal, la religió era un joc d’excitació infinita que valia la pena
jugar, perquè multiplicar un premi infinit per una probabilitat finita dóna un resultat
infinit.
La correspondència epistolar que Pascal va mantindre amb Pierre de Fermat i altres
grans matemàtics de l’època originà la teoria de la probabilitat i féu que aquesta passarà
de ser una mera col·lecció de problemes aïllats sobre jocs a constituir, amb el temps,
una part molt important de les matemàtiques.

Font: Problemes resolts de probabilitat i inferència aplicats a les ciències socials
Pablo Juan Verdoy, Modesto Joaquín Beltrán, María José Peri (Universitat Jaume I)

4 Probabilitat axiomàtica.
4.1 Operacions amb esdeveniments.
Hi ha una correspondència directa entre el llenguatge de la Teoria de Conjunts
(introduït al Tema 1 d’aquest mateix dossier) i el llenguatge de la probabilitat:
A  B es verifica quan ocorre un dels dos, A o B, o ambdós.
A  B es verifica quan ocorren simultàniament A i B.
A  B es verifica quan ho fa A i no B.
A es verifica sempre que no es verifiqui A.

Exemple resolt.
Considerem l'experiència "llançar un dau". A partir dels conjunts:

A  1,2,3,4 , B  1,3,5 , C  2,4
a) Obté els conjunts A  B , A  B , A , B .
b) Obté els conjunts A  B , A  B , A  B , A  B , i comprova que es
compleixen les lleis de Morgan.
c) Calcula B  C i B  C , i raona els resultats.
Solució:
a) A  B  1,2,3,4,5, A  B  1,3, A  5,6 , B  2,4,6.

b) A  B  6 , A  B  2,4,5,6, A  B  2,4,5,6, A  B  6
Observem que A  B  A  B i A  B  A  B
c) B  C  1,2,3,4,5, B  C   com que B i C són conjunts disjunts, la
intersecció és buida.

Xavi Mates: Probabilitat - Lleis de Morgan
https://youtu.be/bryO5BeDwR4

4.1.1
Llancem un dau. Determina els següents esdeveniments :
a) A = Treure un nombre parell.

b) B = Treure un nombre primer o la unitat.

c) C = Treure un nombre més gran o igual a quatre.

d) A  B

e) A  B

f) A  B

g) A  B

h) A  B  C

f) B   A  C 

4.1.2
Tenim una bossa amb 14 fitxes: sis rodones (quatre blanques i dues negres) i
vuit quadrades ( quatre blanques i quatre negres). Agafem una fitxa a l’atzar.
Determina els següents esdeveniments:
a) A = Treure una fitxa blanca.

b) B = Treure una fitxa quadrada.

c) A

d) A  B

e) A  B

f) A  B

g) A  B

h) A  B

4.1.3
Triem una carta d'una baralla francesa i anotem número i pal. Considera els
successos A=“As”, B=“negra” i C=“cors”, expressa els següents successos amb
operacions entre ells:
a) l'As de cors.
b) vermella.
c) negra o As.
d) ni cor ni As.
e) As, però no de cors.
f) Diamants.
4.1.4
Triem cinc cartes d'una baralla francesa i anotem el color de cadascuna.
Considera els successos A=“totes les cartes del mateix color”, B=“almenys dues
cartes negres” i C=“només una carta vermella”, expressa amb paraules els
següents successos:
a) A , B , C
b) A  B
c) A  C
d) A  C
e) A  B
f) B  A
g) A  B
h) un succés incompatible amb B que no sigui el seu contrari.

4.2 Definició axiomàtica de probabilitat.
Una funció de probabilitat P és una funció que a cada esdeveniment A li fa
correspondre un nombre real P(A) de manera que compleixi les següents tres
propietats:
1. 0  P( A)  1
2. P( E )  1
3. Si A  B    P(A  B)  P(A)  P(B)
Algunes propietats que es poden deduir de les anteriors:
1.
2.
3.
4.

P( )  0
Si A  B  P(A)  P(B)

P( A )  1  P( A)
P(A  B)  P(A)  P(B) - P(A  B)

La definició axiomàtica de probabilitat es deu a Andréi N.
Kolmogorov. Va ser un gran divulgador matemàtic i un professor
per excel·lència; els diumenges (cita en la seva biografia)
passejava amb els seus alumnes, discutint sobre cultura, pintura,
arquitectura i literatura.
Exemple resolt.
Coneixem les probabilitats següents:
P( A)  0.4 , P( B)  0.7 , PA  B   0.8





Calcula P A  B , P A  B  , P A  B  .
Solució:
PA   1  P A  1  0.4  0.6





, PB   1  PB  1  0.7  0.3





P A  B  1  P A  B  1  0.8  0.2
P A  B  PA  B   0.8 ,
P A  B  P( A)  P( B)  P A  B  0.4  0.7  0.2  0.9

Exemple resolt.
Sabem que PM  N   0.6 , PM  N   0.1 i PM   0.7
Calcula P(M ) , P(N ) , PN  , PM  N  .
Solució.
P(M )  1  P(M )  1  0.7  0.3 ,
P( M  N )  P( M )  P( N )  P( M  N ) 
P( N )  P( M  N )  P( M  N )  P(M )  0.6  0.1  0.3  0.4

PN   1  P( N )  1  0.4  0.6





PM  N   P M  N  1  PM  N   0.4

4.2.1
Un estudi ens indica que el 85% dels alumnes de ciències al Batxillerat estan
matriculats de Matemàtiques com a matèria de modalitat i el 60% de Física. Si
sabem que només un 5% dels alumnes de ciències no fan ni Matemàtiques ni
Física, quina és la probabilitat que elegit un alumne de ciències a l’atzar, aquest
estigui matriculat de Matemàtiques i de Física?
4.2.2
Considereu l’experiència aleatòria “llançar una moneda tres vegades i observar
en cada llançament si surt cara o creu”. Determineu la probabilitat dels
esdeveniments següents:
a) A:”obtenir una cara”.
b) B:”obtenir al menys una cara”.
c) C:”obtenir cara en el tercer llançament”.
4.2.3
Si P(A) = 0.4, P (B) = 0.3 i P(A ∩ B) = 0,1, calcula les probabilitats següents:
a) PA 
b) P A  B 
c) PA  B 
d) PA  B 



e) P A  B



f) PA  B 

4.2.4
En un grup d’estudiants, el 70 % parlen anglès, el 60 % parlen francès i el 40 %
parlen tots dos idiomes. Si es tria un estudiant a l’atzar:
a) Quina és la probabilitat que parli almenys un dels dos idiomes?
b) Quina és la probabilitat que parli només un idioma?
4.2.5

Donats dos successos A i B, tals que P( A)  3 / 8 , P( B)  1/ 2 i
P( A  B)  5 / 8 , calcula:
a) P( A  B)
b) PA 
c) PB 



e) P A  B



f) PA  B 

g) PA  B 

d) PA  B 

4.2.6
Sabem que la probabilitat que demà plogui és 0.4; que plogui demà passat és 0.3
i que plogui cadascun dels dos dies, 0.2. Calcula la probabilitat que:
a) Plogui, com a mínim, un dels dos dies. b) No plogui cap dia.
c) Només plogui demà.
d) Plogui només un dels dos dies.
4.2.7
Un 15% dels alumnes d’un institut tenen afició al futbol, un 10% al bàsquet, i un
3% al futbol i al bàsquet.
a) Quina probabilitat hi ha d’escollir un alumne al que no li agradi el basquet?
b) Quina probabilitat hi ha d’escollir un alumne al que li agradi el futbol o el
basquet?
c) Quina probabilitat hi ha d’escollir un alumne al que no li agradi ni el futbol ni
el basquet?
d) Quina probabilitat hi ha d’escollir un alumne al que li agradi el futbol però no
el basquet?

4.2.8
Demostra que si dos successos A i B d’un espai mostral compleixen
2
P( A)  PB | A  , llavors P( A  B)  2P( A)  P( A) .
4.2.9

4.2.10

Siguin dos esdeveniments tals que P(A)=0,4, P(B)=0,5 i P( A  B )=0,3. Calcula
la probabilitat de la unió. Calcula la probabilitat de A i B .
Sabent P A  1 / 3 , PB   1 / 4 i P A  B   1/ 6





a) Calcula PA , P A  B  , P A  B , PA  B 
b) Són compatibles A i B? Justifica la resposta.
4.2.11
El 60% dels alumnes de batxillerat d’un institut practica algun esport, mentre
que el 25% cursa estudis musicals i el 10% fa ambdues activitats. Si s’escull a
l’atzar un alumne o una alumna de batxillerat d’aquest institut, calcula la
probabilitat que:
a) Faci esport i no estudiï música.
b) Realitzi, com a mínim, una de les dues activitats.
c) No faci cap de les dues activitats.
4.2.12
3
1
5
Donats dos successos A i B, tals que P( A)  , P( B)  i P( A  B)  ,
2
8
8
calcula:
a) P( A  B)
b) PA 
c) PB 
d) PA  B 



e) P A  B



f) PA  B 

g) PA  B 

4.2.13
Demostra que, donats dos successos A i B qualssevol, associats a un determinat
experiment aleatori, es verifica:
P( A  B )  1  P( A)  P( B)  P( A  B)
4.2.14
Dels successos A i B sabem que
1
2
3
P( A  B )  , P( A)  , PB  
3
4
5

Calcula:
a) P( A  B)

b) P( A  B)

c) P( A  B) d) P( A  B )

4.2.15
El 25% dels estudiants d’una facultat ha suspès matemàtiques, el 20% ha suspès
història i el 15% ha suspès ambdues assignatures. Si seleccionem un alumne o
una alumna a l’atzar, determina la probabilitat que:
a) Hagi suspès una de les dues assignatures com a mínim.
b) Hagi suspès història, però no matemàtiques.
c) Hagi suspès matemàtiques, però no història.
d) No hagi suspès cap de les dues assignatures.
4.2.16
En una sala on hi ha 20 persones, 14 llegeixen el diari, 10 prenen cafè i 8 fan
ambdues coses. Si seleccionem dues persones de la sala a l’atzar, calcula la
probabilitat que:
a) Les dues prenguin cafè i no llegeixin el diari.
b) Les dues només facin una de les dues coses.
c) Cap de les dues no faci res.
d) Les dues facin ambdues coses.
4.2.17
En una cursa de tres corredors, A, B i C, el corredor A té el doble de probabilitat
que el de B de guanyar i aquest, el triple que el C.
a) Quina és la probabilitat que té cada corredor de guanyar?
b) Quina és la probabilitat que guanyi A o C?
c) Quina és la probabilitat que no guanyi A?
4.2.18
La probabilitat d’un esdeveniment A és P(A)=0,14 i la d’un altre B és
P(B)=0,39. Si la probabilitat que passin tots dos a la vegada és P(A∩B)=0,13,
calcula la probabilitat que no passi cap dels dos.
4.2.19
Considera dos esdeveniments A i B d’un experiment aleatori. Si P(A)=0,16,
P(A∪B)=0,65 i P(A∩B)=0,02, calcula la probabilitat de A-B i de B-A
4.2.20

4.2.21

Siguin dos esdeveniments tals que P( A)  0.4 , P( B)  0.5 i P( A  B)  0.3 .
Calcula la probabilitat de la unió. Calcula la probabilitat de A  B .
Si P( A)  0.4 , P( B)  0.3 i P( A  B)  0.1 , calcula les probabilitats següents:
a) PA 
b) P A  B 
c) PA  B 
d) P A  B 



e) P A  B



f) PA  B 

4.2.22
Quantes persones assisteixen a un congrés de llengües sabent que hi ha 128
persones que parlen anglès, 99 que parlen francès i , d’entre elles, 47 parlen
ambdues llegües?

4.2.23
Dels successos A i B se sap que: P( A) 
Determina P( A  B) i P( A  B) .

2
1
1
, P( B)  , i P( A  B )  .
5
3
3

4.2.24
En una comarca hi ha dos periòdics: El Progressista i El Liberal. Se sap que el
55% de les persones d’aquesta comarca llegeix El Progressista (P), el 40% llig
El Liberal (L) i el 25% no en llegeix cap.
Expressa en funció de P i L aquests successos:
a) Llegir els dos periòdics.
b) Llegir només El Liberal.
c) Llegir només El Progressista.
d) llegir algun dels dos periòdics.
e) No llegir-ne cap dels dos.
f) Llegir-ne només un dels dos.
g) Calcula les probabilitats de: P , L , P  L , P  L , L  P , L  P , L  P .
h) Sabem que una persona llig El Progressista. Quina probabilitat hi ha que, a
més, llegeixi El Liberal? I que no el llegeixi?
4.2.25
Un aparell elèctric està constituït per dos components A i B. Sabent que hi ha
una probabilitat de 0.58 que no falli cap dels components i que en el 32% dels
casos falla B i no falla A, determina, justificant la resposta, la probabilitat que en
un d’aquests aparells no falli el component A.
4.2.26
Siguin A i B dos successos tals que P( A  B) 

3
2
1
, PB   , P A  B   .
4
3
4

Troba P(B) , P(A) , P( A  B) .
4.2.27
Siguin A i B dos successos d’un experiment aleatori. És possible que P( A) 
P( B) 

1
3
i PA  B   ?
5
10

4.2.28
Un estudiant s’ha preparat 22 temes d’un temari constituït per 30 temes, dels
quals 3 surten per sorteig a l’examen. Calcula la probabilitat que:
a) Respongui correctament dos dels temes.
b) No respongui correctament cap dels tres temes.

2
,
5

4.3 Probabilitat axiomàtica amb tres esdeveniments.
Haurem d’aplicar el Principi d’inclusió-exclusió amb tres conjunts introduït a
l’apartat 2.3.
Exemple resolt.
En una ciutat es publiquen tres diaris: A, B i C. El 50% de la gent està subscrita
a A; el 40%, a B, i el 30%, a C. El 20% està subscrita a A i a B; el 10%, a A i a
C; el 20%, a B i a C, i el 5%, a A, a B i a C. Si escollim a l’atzar un habitant
d’aquesta ciutat, calculeu quina probabilitat hi ha que...
a) Estigui subscrit almenys a un diari.
b) No estigui subscrit a cap diari.
c) Estigui subscrit exactament a un diari.
Solució.
Representem la informació amb un diagrama de Venn:

a)
Apliquem el Principi d’inclusió-exclusió amb tres conjunts (vegeu Apartat 2.3)
P A  B  C  
 P( A)  P( B)  P(C )  P( A  B)  P( A  C )  P( B  C )  P( A  B  C ) 
 0.50  0.40  0.30  0.20  0.10  0.20  0.05  0.75

b)
PA  B  C   P A  B  C  1  P A  B  C   1  0.75  0.25





c)
Pnomés a A  0.50  0.10  0.20  0.05  0.25
Pnomés a B  0.40  0.20  0.20  0.05  0.05
Pnomés a C  0.30  0.10  0.20  0.05  0.05
Pnomés un diari   Pnomés a A   Pnomés a B  Pnomés a C 
0.25  0.05  0.05  0.35

Exemple resolt.
El 13% d’assistents a una reunió tenen els ulls blaus, el 25% porten jersei i el
60% tenen el cabell negre. El 69% dels assistents tenen almenys una d’aquestes
característiques anteriors, mentre que només un 4% dels assistents tenen les tres
característiques a la vegada. El 8% dels assistents tenen els ulls blaus i el cabell
negre. El 18% porten jersei i tenen el cabell negre. S’escull a l’atzar una persona
de la reunió. Digueu quina és la probabilitat que tingui els ulls blaus i porti
jersei.
Solució:
Representem la informació de l’enunciat amb un diagrama de Venn:

Apliquem el Principi d’inclusió-exclusió amb tres conjunts:
PUB  PJ  CN  
 P(UB)  P( PJ )  P(CN )  P(UB  PJ )  P(UB  CN )  P( PJ  CN ) 
 P(UB  PJ  CN ) 
0.69  0.13  0.25  0.60  P(UB  PJ )  0.08  0.18  0.04 
P(UB  PJ )  0.13  0.25  0.60  0.08  0.18  0.04  0.69  0.07

4.3.1
En un estudi sobre una mostra de famílies es dedueix que el 18 % de les famílies
tenen DVD, el 84% rentavaixelles, el 70% assecadora, el 17% DVD i
rentavaixelles, el 65% rentavaixelles i assecadora, el 15% DVD i assecadora i el
14 % els tres electrodomèstics.
Calcula:
a) La probabilitat de que al escollir una família tingui rentavaixelles o
assecadora.
b) La probabilitat de que tingui DVD i no rentavaixelles.
c) La probabilitat de no tenir assecadora i no tenir rentavaixelles.
d) La probabilitat de tenir rentavaixelles o assecadora o DVD.
e) La probabilitat de no tenir rentavaixelles i no tenir assecadora i no tenir DVD.
f) La probabilitat de tenir un únic electrodomèstic.

4.3.2
Una recent enquesta pel seguiment de l’audiència televisiva indicava que entre
les 5 i les 10 de la tarda del diumenge el 27% no havia vist la TV. Per una altra
banda: el 30% havien sintonitzat el 1r canal, el 21% el 2n , el 58% el 3r, el 18%
el 1r i el 2n, el 8% el 2n i el 3r, i l’11% el 1r i el 3r.
Calcular la probabilitat de que una persona triada a l’atzar hagi sintonitzat els
tres canals entre les 5 i les 10 de la tarda del diumenge.
4.3.3
Amb la població que forma el conjunt d’empreses de la indústria lleugera es
defineixen els successos:
A = empreses amb pèrdues en l’exercici
B = empreses que han reduït plantilla
C = empreses que han realitzat inversions durant l’exercici.
Amb les següents probabilitats assignades:
P(A)= 0,52 , P(B)= 0,49 , P(C)= 0,24 , P( A  B)  0,35 , P( A  C )  0,11
P( B  C)  0,09 , P( A  B  C )  0,02
Calcular la probabilitat de que escollida una empresa a l’atzar:
a) Compleixi les característiques B i C però no la A.
b) Hagi reduït plantilla tot i que no hagi tingut pèrdues.
c) No compleixi cap característica.
d) Només compleixi una de les tres característiques.
4.3.4
Un jove pot consultar diàriament amb el mòbil les aplicacions YouTube (Y),
WhatsApp (W) i Instagram (T). Sabem que:
P(Y )  0.12 , P(W )  0.56 , P(T )  0.36 , P(Y W )  0.07 , P(Y T )  0.09 ,
P(W T )  0.22 , P(Y W  T )  0.03 .
Quina probabilitat hi ha que un dia no consulti cap d’aquestes tres aplicacions?

5 Probabilitat en experiències compostes.
5.1 Probabilitat condicional. Esdeveniments independents.
Definició formal de probabilitat condicional.
Suposem que tenim dues experiències aleatòries, i cadascuna es divideix en dos
esdeveniments disjunts:
E  A  B  X  Y , amb A  B  X  Y  

Per tant hi ha quatre esdeveniments a tenir en compte:

I està clar que
A  A  X   A  Y  
 P( A)  P A  X   P A  Y  (1)
 A  X    A  Y   
Però de vegades no sabem la probabilitat de la intersecció, sinó que sabem “la
probabilitat de A sabent que ha passat X”, és el que s’anomena probabilitat
condicionada.
Donats dos esdeveniments A i X, s'anomena probabilitat de A condicionada a
X, i s'escriu P A | X  a:
P( A  X )
P( A | X ) 
P( X )
De l'expressió anterior es dedueix que: P A  X   P A | X   P X 
Direm que els esdeveniments A i B són independents si
P( A  X )  P( A)  P( X )
O equivalentment

P( A | X )  P( A)

Concepte pràctic (útil) de probabilitat condicional.
El que hem vist abans només és la definició formal de probabilitat condicional, i
no és gens útil. El que hem de tenir al cap és:
Hi ha experiments que estan formats per la repetició d’experiments de caràcter
més simple –com per exemple llançar dues vegades una moneda– i sobre els que
es pot fer l’anàlisi de dues maneres: d’una banda es pot considerar com un únic
experiment i d’una altra, com una mena de concatenació dels experiments
simples que el formen.
Donats dos successos A i B de l’espai mostral E, s’anomena probabilitat de A
condicionada a B i s’escriu P( A | B) a la probabilitat que ocórrega el succés A
considerant que abans ha ocorregut el succés B.
Es diu que dos successos A i B són independents si el fet que ocórrega el succés
B no influeix en absolut en l’ocurrència del succés A.
Si A i B són independents, llavors P( A  B)  P( A)  P( B)
Exemples:
El llançament de dos daus pot considerar-se com a composició de dues proves
(un dau i un altre dau) independents, perquè el resultat de cada dau no influeix
en l’altre.
Extreure dues cartes d’una baralla (una carta seguida d’una altra carta, sense
reposició) és la composició de dues proves dependents, perquè el resultat de la
primera influeix en les probabilitats dels esdeveniments de la segona.

Una de les qüestions que més sol confondre els estudiants d’estadística pel que
fa a la independència de successos és la següent: són independents els
esdeveniments disjunts?
La resposta és clara: NO. Dos esdeveniments disjunts són aquells que tenen
intersecció buida. És a dir, si un ocurrix l’altre NO pot fer-ho (Un depèn de
l’altre.)
Formalment també és evident. Si A i B són dos esdeveniments disjunts, tots dos
diferents de ∅, llavor la P(A)>0 i P(B)>0 per tant P(A) · P(B) >0. Tanmateix,
P(A∩B)= P(∅) = 0 i llavors pel teorema de caracterització A i B no són
independents.

Exemple resolt 1.
Un experiment farmacèutic amb dos tractaments, A i X, realitzat sobre un grup
de pacients presenta els següents resultats:
Un 17% han respost positivament al tractament A.
Un 34% han respost positivament al tractament X.
Un 8% han respost positivament a tots dos tractaments.
Determina:
a) La probabilitat de què un pacient respongui positivament al tractament X,
sabent que ha respost positivament al tractament A.
b) La probabilitat de què un pacient respongui positivament al tractament A,
sabent que ha respost positivament al tractament X.
c) La probabilitat de què un pacient respongui positivament a almenys un dels
dos tractaments.
d) La probabilitat de què un pacient no respongui positivament a cap dels dos
tractaments.
Solució.
Sabem que P( A)  0.17 , P( X )  0.34 i P( A  X )  0.08 , per tant:
P X  A 0.08 8
a) P( X | A) 


P( A)
0.17 17
b) P( A | X ) 

P A  X  0.08 8
4



P( X )
0.34 34 17

c) P( A  X )  P( A)  P( X )  P( A  X )  0.17  0.34  0.08  0.43





d) P A  X  1  P A  X   1  0.43  0.57
Exemple resolt 2.
Una enquesta ha revelat que el 23% dels habitants de Barcelona llegeix La
Vanguardia, el 14% llegeix El País i el 6% llegeix ambdós diaris.
a) Quina probabilitat hi ha que un individu, triat a l’atzar i que duu El País sota
l’aixella, sigui lector de La Vanguardia?
b) I, si duu La Vanguardia, quina és la probabilitat que llegeixi El País?
Solució.

PLV  EP  0.06 3


P( EP )
0.14 7
PEP  LV  0.06 6
b) PEP | LV  


P( LV )
0.23 23

a) PLV | EP  

5.1.1
Escriviu la fórmula que dóna la probabilitat de la unió de dos esdeveniments
independents en termes de la probabilitat de cada un d'ells.
5.1.2
Definiu esdeveniments aleatoris excloents (o incompatibles) i esdeveniments
aleatoris independents i escriviu un exemple que posi de manifest la diferència
entre aquest dos conceptes.
5.1.3
La probabilitat d'un cert esdeveniment és 1/3 i la probabilitat d'un altre sabent
que ocorre el primer és 3/4. Quina és la probabilitat que passin tots dos?
5.1.4
Suposem que A i B són dos esdeveniment aleatoris independents. Escriviu les
fórmules que permetin calcular: P(A intersecció B) i P( A unió B) en termes de
P(A) i P(B).
5.1.5
Què s'entén per probabilitat condicionada? Poseu-ne un exemple.
5.1.6
Què s'entén per esdeveniments aleatoris independents? Poseu-ne un exemple.
5.1.7
Un experiment aleatori té, entre altres de possibles, dos resultats, A i B, de
manera que P(A)=0,6 i P(B)=0,7. És possible que A i B siguin incompatibles?
Independents? Raoneu la resposta.
5.1.8
Expliqueu el concepte d'independència d'esdeveniments. Poseu un exemple
d'esdeveniments dependents i un d'independents, i expliciteu acuradament en
cada cas l'experiència aleatòria a la qual us referiu.
5.1.9
Raoneu a partir d'un exemple amb valors numèrics si dos esdeveniments
independents, tots dos amb probabilitat no nul.la, poden ser incompatibles.
5.1.10
En una loteria de 1.000 bitllets es rifen un primer premi i un segon premi, que es
treuen successivament d'una caixa que conté els 1.000 números. Els
esdeveniments "el primer premi correspon al 345" i "el segon premi correspon al
608", són dependents o independents? Raoneu la resposta.
5.1.11
En un joc, A i B són dos esdeveniments independents; la probabilitat de A és 1/2
i la de B és 1/3. Calculeu la probabilitat de A condicionada a B, a partir de la
probabilitat de A intersecció B, i raoneu-ne la resposta.

5.1.12
En un cert joc d'atzar els esdeveniments A i B són independents; la probabilitat
de A és 1/2 i la de B és 2/3. Calculeu la probabilitat que es produeixi A o B, (A
U B).
5.1.13
En un cert joc d'atzar, la probabilitat d'un esdeveniment A és 1/2, la de B és 3/4 i
la de A U B és de 5/8. Determineu si A i B són independents.
5.1.14
D’una baralla espanyola de 48 cartes en traiem una a l’atzar. Són independents
els esdeveniments treure un rei i treure espasa? Raoneu la resposta.
5.1.15
Siguin A i B dos successos d’un espai de probabilitat, de manera que:
P( A)  0.4 , P( B)  0.3 i P( A  B)  0.1
Calcula raonadament:
a) P( A  B) b) PA  B  c) P( A | B)

d) PA  B 

Xavi Mates: Probabilitat Composta - Successos Independents
https://youtu.be/pzaK0ErnvIw
Xavi Mates: Probabilitat composta - Successos independents - Diagrama d'arbre
https://youtu.be/0Qg26QZ1AoE
Xavi Mates: Probabilitat Composta - Successos independents/successos dependents
https://youtu.be/_vZmH2EOB5E
Xavi Mates: Probabilitat - Taules de contingència o de doble entrada
https://youtu.be/be5ZcTmwf54
Xavi Mates: Probabilitat - Diagrames o Conjunts de Venn
https://youtu.be/38SF_xS-Iew
Xavi Mates: Probabilitat composta - Successos independents
https://youtu.be/ym1B0wiS_FE

5.2 La fórmula de la probabilitat total (versió simplificada).
En els problemes de probabilitat condicionada normalment tenim dues
experiències aleatòries, que poden ser independents o no. La primera experiència
aleatòria dóna com a resultat X o Y i la segona experiència aleatòria dóna com a
resultat A o B.
Aplicant probabilitat condicionada, la igualtat

P( A)  P A  X   P A  Y 
Se transforma en

P( A)  P X   P A | X   PY   P A | Y 

I s’anomena “fórmula de la probabilitat total”.
Si escrivim les probabilitats condicionals en un diagrama d’arbre, aquesta
fórmula es pot visualitzar com “sumar les branques de l’esdeveniment A”:

Els diagrames en arbre permeten visualitzar-ne el procés i, per tant, el facilita.

Exemple resolt 1.
Llancem un dau. Si surt 1 o 2 extraiem una bola de l'urna 1, si surt 3, 4, 5 o 6
extraiem una bola de l'urna 2.

a) Determina la probabilitat de que la bola sigui roja.
b) Determina la probabilitat de que la bola sigui blava.
Solució:
Calculem totes les probabilitats condicionals:
2 1
4 2
P(U1 )  
P(U 2 )  
6 3
6 3
3
1
P ( R | U1 ) 
P( B | U1 ) 
10
10
5
2 1
P( R | U 2 ) 
P( B | U 2 )  
8
8 4

6 3

10 5
1
P(V | U 2 ) 
8

P(V | U1 ) 

i les representem en un diagrama d’arbre:

Ara només cal “sumar branques”:
a)

1 3 2 5 31
P( R)  P(U1 )  P( R | U1 )  P(U 2 )  P( R | U 2 )     
3 10 3 8 60

b) De la mateixa manera:
1 1 2 1 1
P( B)  P(U1 )  P( B | U1 )  P(U 2 )  P( B | U 2 )     
3 10 3 4 5

Exemple resolt 2.
Tenim dues urnes:

L'experiència consisteix a extreure una bola de la urna 1, introduir-la en la urna
2, remoure i extreure, finalment, una bola de la urna 2. Calcula la probabilitat
que la segona bola sigui vermella.
Solució:
Anomenem V1 a l'esdeveniment "agafar la primera bola vermella de la urna A".
Anomenem V2 a l'esdeveniment "agafar la segona bola vermella de la urna B".
2 1
4 2
P(V1 )  
P V1  
6 3
6 3

 

Si la primera bola és vermella, la urna 2 tindrà 5 boles, de les què dues seran
vermelles. Per tant:
2
P(V2 | V1 ) 
5
Si la primera bola no és vermella, la urna 2 tindrà 5 boles, de les què només una
serà vermella. Per tant:
1
P V2 | V1 
5





Escrivim tota aquesta informació en un diagrama d’arbre:

Finalment, aplicant la fórmula de la probabilitat total:

  



1 2 2 1 4
PV2   PV1   PV2 | V1   P V1  P V2 | V1     
3 5 3 5 15

Que, visualment, equival a sumar les branques del V2 :

Exemple resolt 3.
La probabilitat de que un tirador amb arc faci diana és 0.2. Si fa 2 intents,
calcula:
a) La probabilitat que faci exactament 2 dianes.
b) La probabilitat de que faci almenys 1 diana.
Solució:
Aquest és un exemple de problema típic susceptible de ser plantejat amb un
diagrama en arbre.
Aquí hi ha dos possibilitats: Encert (E) o Fallida (F), acompanyada de la seva
Probabilitat. Per cada camí del primer intent (nus) s'obren dos nous camins :
Encert (E) o Fallida (F), pel segon intent i així successivament, si hi hagués més
intents.

Veiem que son esdeveniments independents: La probabilitat d’encertar o fallar
al segon intent és independent de l’encertat o fallar al primer intent.
a) Només hi ha una branca acceptable:

P(exactament dos dianes)= (0.2)·(0.2) = 0.04
b) Hi ha tres branques acceptables:

P(almenys 1 dianes)= (0.2)·(0.2)+(0.2)·(0.8)+(0.8)·(0.2) = 0.36

Exemple resolt 4. Extracció amb reposició d'una bola d'una urna
En una urna hi ha 2 boles blanques i 1 bola negra. L'experiment aleatori serà
extreure 1 bola de la urna i mirar el color . Retornar-la i repetir l'extracció.
Això es coneix com extracció amb reposició.
a) Fer el diagrama en arbre que esquematitza la situació.
Calcular la probabilitat de :
b) Treure dues boles blanques.
c) Treure dues boles negres.
d) Treure la primera bola blanca i negra la segona.
e) Treure negra la primera i blanca la segona.
f) Treure una blanca i l’altra negra.
Solució:
a) Indicarem amb B “Bola blanca” i amb N “bola negra”:

b) És la branca superior:

P( B1, B2 ) 

2 2 4
 
3 3 9

c) És la branca inferior:

1 1 1
P( N1 , N 2 )   
3 3 9
2 1 2
 
3 3 9
1 2 2
e) P( B1 , N1 )   
3 3 9

d) P( B1 , N1 ) 

1 2 2 1 2 2 4
f) P( N1, B2 )  P( B1 , N 2 )       
3 3 3 3 9 9 9

Exemple resolt 5. Extracció sense reposició d'una bola d'una urna
En una urna hi ha 2 boles blanques i 1 bola negra. L'experiment aleatori serà
extreure 1 bola de la urna i mirar el color . Repetir l'extracció sense retornar la
bola.
a) Fer el diagrama en arbre que esquematitza la situació.
Calcular la probabilitat de :
b) Treure dues boles blanques.
c) Treure dues boles negres.
d) Treure la primera bola blanca i negra la segona.
e) Treure negra la primera i blanca la segona.
f) Treure una blanca i l’altra negra.
Solució:
Fixeu-vos que, si la primera bola que traiem és blanca (probabilitat 2/3), en la
urna ens quedarà una bola blanca i una bola negra; en aquest cas, la probabilitat
que la segona bola extreta sigui blanca serà 1/2 i la probabilitat que la segona
bola extreta sigui negra també serà 1/2.
Si, pel contrari, la primera bola que traiem és la bola negra (probabilitat 1/3), en
la urna ens quedaran només les dues boles blanques; en aquest cas, la
probabilitat que la segona bola extreta sigui blanca serà 2/2=1 i la probabilitat
que la segona bola extreta sigui negra serà 0/2=0.
Per aquest motiu, es tracta d'esdeveniments dependents, ja que la realització
d'un, influeix en l'altre: la probabilitat en la segona extracció és diferent segons
quina hagi estat la primera extracció.
Ara, trobarem el corresponent espai mostral fent el diagrama d’arbre i la taula de
doble entrada. Farem servir la lletra B per indicar bola blanca i la lletra N per
indicar bola negra:

b) P( B, B) 

2 1 1
 
3 2 3

1
c) P( N , N )   0  0
3

Fixeu-vos que és lògic que el resultat sigui zero, ja que és esdeveniment impossible: com que
només hi ha una bola negra a la urna, si a la primera extracció traiem la bola negra no és possible
que la segona també sigui negra!

1
1
e) P( N , B)  1 
3
3
21 1
2
 1 
f) P( B, N )  P( N , B) 
32 3
3

d) P( B, N ) 

2 1 1
 
3 2 3

Exemple resolt.
En un trajecte de metro utilitzem dues escales mecàniques, A i B. L’escala A
està avariada un de cada 10 dies; l’escala B, un de cada set. Les dues escales
s’avarien independentment. En un viatge concret, calculeu quina probabilitat hi
ha que...
a) Com a mínim, hi hagi una escala avariada.
b) No hi hagi cap escala avariada
c) Hi hagi exactament una escala avariada.
Solució:
Av = Escala A avariada
Bv = Escala B avariada

a)
P(almenys una escala avariada)  P(Av)  P(Bv)  P(Av)  P(Bv)  P(Av)  P(Bv) 


1 1 1 6 9 1 8
     
10 7 10 7 10 7 35

b) P( No hi hagi cap escala avariada)  P(Av)  P(Bv) 

9 6 27
 
10 7 35

c)
P(Hi hagi exactament una escala avariada)  P(Av)  P(Bv)  P(Av)  P(Bv) 


9 1 1 6 3
   
10 7 10 7 14

Exemple resolt.
Es té una baralla espanyola completa (48 cartes) i una altra baralla de 4 cartes
espanyoles on només hi ha els quatre reis. S’agafa a l’atzar una carta de la
baralla de 4 cartes i s’introdueix a la baralla completa. Després es treu a l’atzar
una carta d’aquesta última baralla. Calculeu la probabilitat que sigui el rei
d’espases.
Solució:

P( RE2 )  P( RC1 )  P( RE2 | RC1 )  P( RO1 )  P( RE2 | RO1 ) 
 P( RE1 )  P( RE2 | RE1 )  P( RB1 )  P( RE2 | RB1 ) 


1 1 1 1 1 2 1 1
5
      

4 49 4 49 4 49 4 49 196

Problema del Youtube.
Xavi, jugador del barça, juga el 90% dels partits de la selecció. Quan juga Xavi,
Espanya guanya el 90% dels partits, i quan no juga, Espanya només guanya el
80%. Quina és la probabilitat de que Espanya guanyi?
https://youtu.be/cK-aPU-vRM8 (Només fins el minut 4:35)
Problema del Youtube.
Una empresa de transport realitza recorreguts a les poblacions 1, 2 i 3. El 35%
dels trajectes corresponen al destí 1, el 20% al destí 2 i el 45% al destí 3. Sabem
que es produeix retard en el 2% dels viatges al destí 1, en el 5% dels viatges al
destí 2 i en el 3% dels viatges al destí 3. Quina és la probabilitat d’arribar amb
puntualitat?
https://youtu.be/HcBMrzL9mW4 (Només fins el minut 5:15)

5.2.1
Una empresa disposa de dues màquines A i B, cada una encarregada del 50% de
la producció. Els percentatges de peces defectuoses fabricades per les màquines
A i B són del 3% i del 6% respectivament. Quina és la probabilitat que una peça
escollida a l' atzar sigui defectuosa?
5.2.2
Utilitzeu la fórmula següent: P(A)=P(B)P(A|B)+P(noB)P(A|noB) per calcular la
probabilitat que cert alumne aprovi un examen si sabem que, havent estudiat, pot
aprovar amb un probabilitat de 0,9; que, si no ha estudiat, pot aprovar amb una
probabilitat de 0,2; i que estudia per a la meitat dels exàmens.
5.2.3
La probabilitat que una peça presenti un defecte A en sortir d'una cadena de
producció es 0,1. Entre les peces que presenten aquest defecte A, i només en
aquestes, podem trobar també un defecte B amb una probabilitat de 0,3.
Calculeu la probabilitat que una peça presenti els dos defectes.
5.2.4
Tirem dos daus iguals i observem la suma dels resultats:
a) Calculeu la probabilitat que la suma sigui 3.
b) Tirem dos daus en quatre taules diferents. Calculeu la probabilitat que la suma
sigui 3 a totes les taules.
5.2.5
La probabilitat de contraure una malaltia determinada quan un individu és en
contacte amb un malalt és 1/3. Si he estat independentment en contacte amb tres
malalts, calculeu la probabilitat que tinc de contreure la malaltia.
5.2.6
Un ordinador personal està contaminat per un virus i té carregats dos programes
antivirus que actuen independentment i un rere l’altre. El programa P1 detecta la
presència del virus amb una probabilitat 0,9 i el programa P2 el detecta amb una
probabilitat de 0,8. Quina és la probabilitat de que no detecti el virus?
5.2.7
Una empresa rep una partida de 20 unitats d'un producte determinat. L'empresa,
abans d'acceptar la partida, selecciona aleatòriament 2 de les 20 unitats i les
examina detalladament. Si cap de les dues unitats seleccionades és defectuosa,
accepta tota la partida. En cas contrari la rebutja. Si la partida que ha rebut té
dues unitats defectuoses. quina és la probabilitat que sigui acceptada tota la
partida com a bona?
5.2.8
En un taller fabriquen claus. Avui una màquina n’ha fabricats 200 i una altra,
300. De cada 100 claus, la primera màquina en fa 3 de tarats i la segona, 2. Hem
barrejat tota la producció i hem agafat un clau: quina és la probabilitat que surti
tarat?

5.2.9
En una caixa hi ha 100 bombetes blanques i 200 de clares. Entre les blanques
n’hi ha 5 que són defectuoses i entre les clares n’hi ha 9. S’agafa una bombeta a
l’atzar. Quina és la probabilitat que la bombeta sigui blanca? I que sigui
defectuosa?
5.2.10
La probabilitat que un autobús que va a Barcelona tingui un accident en un dia
ennuvolat és de 0,09, i en un dia de sol, 0,005. Durant un període de deu dies ha
fet set dies de sol i tres ennuvolat. Quina és la probabilitat que l’autobús tingui
un accident?
5.2.11
Tenim dues urnes, cada una amb les boles següents:
URNA I: sis boles vermelles i quatre blanques.
URNA II: quatre boles vermelles I vuit boles blanques.
Tirem un dau. Si surt un nombre més petit que 3, anem a l’urna I; en canvi, si
surt un 3 o un nombre més gran, anem a l’urna II. A continuació extraiem una
bola.
a) Quina probabilitat hi ha que la bola sigui vermella i de la urna II?
b) Quina probabilitat hi ha que la bola sigui blanca?
5.2.12
En un armari hi ha dos calaixos. En el calaix A hi ha quatre monedes d’or i dues
de plata. En el calaix B hi ha tres monedes d’or i tres de plata. S’obre un calaix a
l’atzar i se’n treu una moneda. Calcula:
a) Probabilitat que s’hagi obert el calaix A i s’hagi tret una moneda de plata.
b) Probabilitat de treure una moneda d’or.
5.2.13
Es llança un dau, s’observen els punts i després es llança una moneda. Calcula
les probabilitats següents:
a) Obtenir nombre parell i cara.
b) Obtenir creu.
5.2.14
Tenim una urna amb 9 boles vermelles i 5 negres. S’extreuen successivament
dues boles, tornant la primera abans de la segona extracció. Calcula la
probabilitat dels següents esdeveniments:
a) Que les dues boles siguin vermelles.
b) Que les dues boles siguin negres.
c) Que la 1a bola sigui vermella i la segona negra.
d) Que una sigui vermella i l’altre negra.
5.2.15
Realitza l’exercici anterior ara sense tornar la primera bola a la urna.

5.2.16
Si extraiem dues cartes successivament d’una baralla espanyola.
a) Quina probabilitat tenim de que surtin dos reis si tornem a introduir la carta
després de la primera extracció?
b) I si no tornem la primera carta abans de la segona extracció?
5.2.17
Una mare compra per als seus fills dos lots de regals, A i B. El lot A conté dos
baldufes i tres llibres, i el lot B conté quatre baldufes i cinc llibres. Si un dels
fills agafa un dels paquets a l’atzar, i en treu un objecte, quina probabilitat hi ha
que sigui una baldufa?
5.2.18
La probabilitat que un alumne aprovi les matemàtiques és de 0.6 i la probabilitat
d’aprovar les ciències, si ha aprovat les matemàtiques, és de 0.7. Quina
probabilitat hi ha que aprovi les matemàtiques i les ciències ?
5.2.19
En una caixa tenim tres boles negres i quatre de blanques.
Considerem l'experiment aleatori extreure una bola de la caixa, mirar de quin
color és, retornar-la a la caixa i, després, extreure'n una segona bola. Responeu
les preguntes següents :
a) Quina és la probabilitat que la 1a bola sigui negra?
b) Quina és la probabilitat que la 1a bola sigui blanca?
c) Quina és la probabilitat que la 1a bola sigui blanca i la 2a sigui negra?
d) Quina és la probabilitat que una bola sigui blanca i l'altra negra (en qualsevol
ordre)?
5.2.20
Una caixa conté cinc boles blanques i tres de blaves. En traiem una i, després
de tornar-la a la caixa (amb reemplaçament), en traiem una altra.
a) Si la primera bola ha estat blava, quina és la probabilitat que la segona sigui
blanca?
b) Quina és la probabilitat que la primera bola sigui blava i la segona, blanca?

Recorda:
Regla de la suma: P( A  B)  P( A)  P( B)
Només funciona quan A i B són disjunts.
En cas contrari utilitza el Principi d'inclusió-exclusió.
Regla del producte: P( A  B)  P( A)  P( B)
Només funciona quan A i B són independents.
En cas contrari utilitza la fórmula de la probabilitat condicional.

Un mateix problema amb dos mètodes
Tenim dos daus trucats: En el primer hem posat un “4” al lloc del “3” i al segon
hem posat un “3” al lloc del “4”. Determina la probabilitat de que, si llancem els
dos daus, la suma sigui senar.
(A) 1/3 (B) 4/9 (C) 1/2 (D) 5/9 (E) 11/18
ASHME 1997 #10

Solució:
Mitjançant fórmula de Laplace:
Ordenem els casos possibles en una taula, on tatxem els casos favorables (la
suma és senar). No hem d’eliminar la diagonal perquè pot sortir el mateix valor
repetit:
+
1
2
3
3
5
6

1
2
3
4
4
6
7

2
3
4
5
5
7
8

4
5
6
7
7
9
10

Apliquem fórmula de Laplace: P 

4
5
6
7
7
9
10

5
6
7
8
8
10
11

6
7
8
9
9
11
12

20 5
(D)

36 9

Mitjançant probabilitat condicionada.
La suma de dos nombres és senar si i només si un és senar (“S”) i l’altre és parell
(“P”).
Fem l’arbre de la successió d’esdeveniments:
PP1  

4 2
2 1
2 1
4 2
 , PS1    , PP2    , PS2   
6 3
6 3
6 3
6 3

PSuma senar  

2 2 1 1 5
   
3 3 3 3 9

Probabilitat amb ruletes.
5.2.21
Es fan girar dues ruletes com les de la figura. Quina és la probabilitat de que la
suma dels dos nombres obtinguts sigui primer?

(A)

1
2

(B)

2
3

(C)

3
4

(D)

7
9

(E)

5
6
AMC 8 2009 #12

5.2.22
Fem rodar dues ruletes com les de la figura. Quina és la probabilitat de que el
producte dels dos nombres sigui parell?

(A)

1
4

(B)

1
1
(C)
3
2

(D)

2
3

(E)

3
4
AMC 8 2004 #21

5.2.23
Jeff fa rodar les ruletes P, Q i R i suma els resultats obtinguts. ¿Quina és la
probabilitat de que aquesta suma sigui un nombre senar?

(A)

1
4

(B)

1
1
(C)
3
2

(D)

2
3

(E)

3
4
AMC 8 2006 #17

5.2.24
Es fan girar aquestes dues ruletes.

Quina és la probabilitat d’obtenir una suma igual a 2?
5.2.25
Es fan girar aquestes dues ruletes. Quina és la probabilitat d’obtenir el mateix
color?

5.2.26
Fem girar la ruleta A. Si surt vermell, fem girar la ruleta B i si no, fem girar la
ruleta C. Quina és la probabilitat d’obtenir blau en la segona ruleta?

5.2.27
Es fan girar dues ruletes com les de la figura.
Ruleta A

Ruleta B

Quina és la probabilitat que el valor de la ruleta A sigui major que el valor de la
ruleta B?

5.3 La fórmula de Bayes.
Suposem que tenim una partició X1  X 2  E , X1  X 2  
P( X k | A) 

P X k P A | X k 
P X k P A | X k 

P A
P X 1 P A | X 1   P X 2 P A | X 2 

Demostració. Només cal aplicar la definició de probabilitat condicional:
P X k  A P X k P A | X k 
P( X k | A) 

P A
P A

Tot el temari en tres fórmules:

Thomas Bayes (1701-1761) fou un matemàtic anglès del segle
XVIII conegut pel teorema de la probabilitat condicionada. La
seva publicació fou pòstuma gràcies a un amic seu, Richard Price
el qual va trobar els estudis entre els documents de Bayes.
El teorema de Bayes és molt utilitzat en medicina per detectar
malalties.Tots sabem que una prova per detectar una malaltia no
és el 100% fiable. Per exemple, si ho és al 95%, vol dir que et
dóna falsos positius el 5% de cops. Aquests condicionaments els
ha de tenir en compte el laboratori mèdic per no oferir falses
notícies als pacients

Exemple resolt 1.
Donades tres urnes, U1, U2 i U3, amb la següent composició de bolles blanques i
negres:
U1: 3 blanques i 2 negres, U2: 4 blanques i 2 negres, U3: 1 blanca i 3 negres
a) Calcula la probabilitat de extreure una bolla negra.
b) Determina la probabilitat de que una bolla negra que s’ha extret procedeixi de
la segona urna.

Solució:

a) Apliquem la fórmula de la probabilitat total:
PN   PU1   PN | U1   PU 2   PN | U 2   PU 3   PN | U 3  
1 2 1 1 1 3 89
      
3 5 3 3 3 4 180

b) Apliquem la fórmula de Bayes:
PU 2 | N  

PU 2   PN | U 2  1 / 3  1 / 3 20


P N 
89 / 180
89

Exemple resolt 2.
Les dades de votants en les últimes eleccions corresponents a una determinada
ciutat mostren que el 73.5% dels homes censats van exercir el seu dret a vot,
mentre que el percentatge de dones censades que ho van fer var ser del 57.1%.
El cens d’aquesta ciutat està compost per un 48% d’homes i un 52% de dones.
Entre les persones censades n’escollim una a l’atzar. Calculeu les probabilitats
perquè aquesta persona:
a) Hagi votat.
b) Hagi votat i sigui home.
c) Sabent que ha votat, sigui dona.

Solució:

a) P(V)  P(H)  P(V | H )  P(D)  P(V | D)  0.48  0.735  0.52  0.571  0.649
b) P(V  H)  P(H)  P(V | H )  0.48  0.735  0.3528
c) P(D | V) 

P(D)  P(V | D) 0.52  0.571

 0.4575
P(V)
0.649

Exemple resolt 3.
Es tenen dos daus, un de normal i l’altre trucat. En aquest últim dau hi ha 4 uns i
2 dosos. S’elegeix un dau a l’atzar i es tira dues vegades.
a) Digueu quina és la probabilitat d’obtenir un 1 a la primera tirada i un 2 a la
segona.
b) Sabent que el resultat que ha sortit a la primera tirada ha estat un 1, i el que ha
sortit a la segona ha estat un 2, calculeu la probabilitat que s’hagi escollit el dau
trucat.
Solució:
a) En primer lloc calculem la probabilitat de treure (1,2) amb el dau normal:
1 1 1
P((1,2) | N)   
6 6 36
En segon lloc calculem la probabilitat de treure (1,2) amb el dau trucat:
4 2 2
P((1,2) | T)   
6 6 9

1 1 1 2 1
P((1,2))  P( N )  P((1,2) | N)  P(T )  P((1,2) | T)     
2 36 2 9 8

b)
P(T | (1,2)) 

P(T )  P((1,2) | T ) 1 / 2  2 / 9 8


P((1,2))
1/ 8
9

Exemple resolt 4.
Una fàbrica produeix tres tipus diferents de bolígraf, A, B i C. El nombre
d’unitats produïdes de cada un d’ells és el mateix (un terç del total). Malgrat tot,
surten defectuosos un 15 per mil de tots els del tipus A, un 3 per mil de tots els
del tipus B, i un 7 per mil de tots els del tipus C. En un control de qualitat es
detecten el 70% de tots els bolígrafs defectuosos del tipus A, el 80% dels del
tipus B, i el 90% dels del tipus C. Els bolígrafs defectuosos detectats en aquest
control es llancen. Si es treu a l’atzar un d’aquests bolígrafs defectuosos que
s’han llançat, calculeu la probabilitat que sigui del tipus A.
Solució:
Sigui D l’esdeveniment “Detectat defectuós”.
De la màquina A surten defectuosos 15 de cada 1000, però només un 70% es
detecten, per tant:
15 70
21
P( D | A) 


1000 100 2000
De la mateixa manera:
3
80
3
P( D | B) 


1000 100 1250
7
90
63
P( D | C) 


1000 100 10000

Així doncs, amb la fórmula de la probabilitat total:
P( D)  P( A)  P( D | A)  P( B)  P( D | B)  P(C )  P( D | C) 
1 21 1 3
1 63
4
 
 
 

3 2000 3 1250 3 10000 625

Aplicant ara Bayes:
P( A)  P( D | A) 1 / 3  21 / 2000 35
P ( A | D) 


P ( D)
4/625
64

Exemple resolt 5.
El 80% dels estudiants de COU han escollit l’anglès com a idioma estranger, el
15% han escollit francès i el 5% han escollit altres idiomes. El 24% d’estudiants
de COU cursen anglès i matemàtiques. El 10.5% d’estudiants de COU cursen
francès i no cursen matemàtiques. El 3.5% dels estudiants de COU no cursen ni
anglès ni francès ni matemàtiques. Si escollim un estudiant de COU a l’atzar,
digueu:
a) Quina és la probabilitat que cursi matemàtiques.
b) Sabent que el que hem escollit cursa aquesta assignatura, digueu quina és la
probabilitat que faci francès.
Anomenem els esdeveniments A=”estudiar anglès”, B=”estudiar francès”,
AI=”estudiar altres idiomes”, M=”estudiar matemàtiques”.
Solució:
a) P A  M   0.24 , PF  M   0.105 , PA  F  M   0.035
Calculem les probabilitats condicionades:
P( M  A) 0.24 3
PM | A 


P( A)
0.80 10
F  M   F  M   F 
  P( F )  PF  M   PF  M  
F  M   F  M   
0.15  PF  M   0.105  PF  M   0.15  0.105  0.045 
 PM | F  

P( M  F ) 0.045 3


P( F )
0.15 10

A  F  A  F  AI  PAI  M   PA  F  M   0.035

 AI  M   AI  M   AI 
  P( AI )  P AI  M   PAI  M  
 AI  M   AI  M    
0.05  P AI  M   0.035  P AI  M   0.05  0.035  0.015 
 PM | AI  

P( M  AI ) 0.015 1


P( AI )
0.15 10

Ara apliquem la fórmula de la probabilitat total:
PM   P( A)  PM | A  P( F )  PM | F   P( AI )  PM | AI  
 0.80 

3
3
1
29
 0.15   0.05  
10
10
10 100

b) Apliquem Bayes:
P( F ) P( M | F ) 0.15  3 / 10 9
P F | M  


 0.155
P( M )
29 / 100
58
5.3.1
La taula següent mostra la matrícula d'un institut de batxillerat:
1r 2n 3r COU
homes 88 76 92 50
dones 125 103 97 73
a) Calculeu la probabilitat que, en escollir un alumne del centre a l'atzar, aquest
sigui un noi de tercer. Calculeu la probabilitat que l'alumne sigui de tercer,
sabent que és un noi.
b) Definiu "esdeveniments independents". Són independents els esdeveniments
"ser noi" i ser "alumne de tercer"? Raoneu la resposta.
5.3.2
Suposem una loteria que sorteja cada setmana tots els bitllets amb números de
tres xifres, del 000 al 999, per premiar-ne un.
a) Calculeu la probabilitat que surti premiat un número que acabi en 32.
b) Sabem que aquesta setmana ha sortit premiat un número que acaba en 32.
Calculeu la probabilitat que la setmana que ve torni a sortir un número que acabi
en 32.
5.3.3
Un fabricant de camises ha comprovat que el 5% de les camises presenta un
defecte de color i un 4% de les camises presenta un defecte de talla. Ha
comprovat que els dos esdeveniments són independents. Ha decidit vendre de
saldo les camises defectuoses, és a dir, les que tenen algun dels dos defectes.
a) Calculeu la probabilitat que una camisa sigui defectuosa.
b) Si comprem una camisa de saldo, calculeu la proba bitat que tingui una tara
de color.
5.3.4
Un estudiant ha de fer un examen a primera hora, però amb el despertador que té
només aconsegueix despertar-se el 80% de les vegades. Si sent el despertador, la
probabilitat d’arribar a l’examen és 0’9, mentre que si no el sent la probabilitat
és 0’5.
a) Si arriba a l’examen, quina és la probabilitat que hagi sentit el despertador?
b) Si no arriba a l’examen, quina és la probabilitat que no hagi sentit el
despertador?

5.3.5
En Rafel i en Carlos juguen un partit de tennis. Al final del partit en Carlos agafa
per error una bolla de les que duia en Rafel. Inicialment en Rafel duia 7 bolles
marca Funlop i 3 marca Milson i en Carlos duia 5 bolles marca Funlop i 6 marca
Milson.
a) Quina és la probabilitat de trobar una bolla marca Funlop entre les bolles d’en
Carlos al final del partit?
b) Si al final del partit agafem una bolla d’en Carlos i és de marca Milson, quina
és la probabilitat que la bolla agafada per error a en Rafel sigui d’aquesta marca?

Problema del Youtube.
En una ciutat, el 40% de la població treballa en el sector de serveis, el 35% en el
sector de sanitat i la resta en altres sectors. El 30% dels treballadors del sector
serveis son dones, el 60% dels treballadors del sector sanitat són dones i son
dones el 45% de “altres sectors”. Si prenem una persona a l’atzar...
a) Quina és la probabilitat de que treballi al sector de la sanitat?
b) Si sabem que és home, quina probabilitat hi ha que treballi en el sector de la
sanitat?
https://youtu.be/pI29EcNFtGs

Xavi Mates: Probabilitat condicionada - Teorema de Bayes
https://youtu.be/tiyrLJnkwPw
Xavi Mates: Probabilitat condicionada - Teorema de Bayes II
https://youtu.be/6DW9axqqbbg
unicoos: Probabilidad total ... Bayes
https://youtu.be/cK-aPU-vRM8

5.4 La fórmula de la probabilitat total y Bayes en general.
Tot el desenvolupament que hem fet amb particions de dos elements es pot
ampliar a particions amb tants subconjunts com vulguem.
Suposem que E  X1  X 2  ...  X n , amb X i  X j   :

Llavors

P( A)  P A  X 1   P A  X 2   ...  P A  X n  

 P X 1   P A | X 1   P X 3   P A | X 2   ...  P X 4   P A | X n   ...

Amb un diagrama d’arbre veiem que la fórmula anterior es visualitza com
“sumar les branques de A”:

Exemple resolt 1.
Un temari d'oposicions està format per 64 temes. Per poder aprovar, l'opositor ha
d'exposar correctament almenys un tema de 3 que sortiran aleatòriament..
Quina probabilitat d'aprovar té un aspirant que ha estudiat 24 dels 64 temes?
Solució:
P(aprovar) = P( saber al menys 1 dels tres temes) = 1- P(no saber-ne cap dels
tres)
L’única branca adequada a “No saber-ne cap dels tres” és la NE-NE-NE:

1  PNE, NE, NE   1 

40 39 38
1235
 
1
 0.762
64 63 62
5208

La probabilitat d'aprovar és del 76%

Exemple resolt 2.
Calcular la probabilitat que al llançar tres monedes, surti:
a) Tres cares.
b) Exactament 2 cares
c) Al menys dues cares.
Solució:

1 1 1 1
a) P(C , C , C )          
2 2 2 8

b) P(C, C, X )  P(C, X , C)  P( X , C, C) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
               
 2  2  2  2  2  2  2  2  2 8
c) P(Dues cares o tres cares) 
 P(C , C , X )  P(C , X , C )  P( X , C , C )  P(C , C , C ) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1
                     
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2

5.4.1
Tres submarins s'entesten a enfonsar un pacífic vaixell. Per tal d'aconseguir-ho,
cadascun d'ells dispara un projectil, i les probabilitats d'encertar el vaixell són
0,1; 0,2 i 0,3 respectivament. Calculeu la probabilitat de que el vaixell no sigui
enfonsat.
5.4.2
Utilitzem tres màquines M1, M2, i M3 per a fabricar unes peces de motor. La
màquina M1 produeix un 80% de correctes, la M2 un 90% i la M3 un 60%. La
màquina M1 produeix 3500 peces per hora, la M2 4000 i la M3 2500. Totes les
peces produïdes es mesclen aleatòriament.
a) Quina és la probabilitat de que una peça que surti de la factoria sigui correcta?
b) Quina és la probabilitat de que si una peça és correcta, vingui de la màquina
M3?
5.4.3
Tres màquines A, B i C fabriquen cargols del mateix tipus. però els percentatges
de cada màquina de produir peces defectuoses, són, respectivament, de l’1%, el
2% i el 3%. barregem cent vint cargols: vint de la màquina A, quaranta de la
màquina B i seixanta de la C. N’agafem un a l’atzar i resulta que és defectuós.
Quina és la probabilitat que hagi estat fabricat per la màquina B?
5.4.4
La probabilitat d’un jugador d’encertar gol des de el punt de penalty és 0,5. Si
pot fer 3 llançaments calcula la probabilitat d’encertar algun i la probabilitat de
fallar els tres tirs.

Xavi Mates: Problema de les tres portes o de "Monty Hall"
https://youtu.be/ye8bbN3JTrc

6 Problem-solving amb probabilitat en general.
El dossier "Probabilidad Problem-Solving" està dedicat íntegrament als problemes de
probabilitat:
www.toomates.net/biblioteca/Probabilidad.pdf
6.1 MF
Disposem de dues cartes. Una d'elles és vermella per les dues cares i l'altra és
vermella per una cara i blava per l'altra. Les dues cartes tenen la mateixa
probabilitat de ser escollides (1/2). S'escull una d'elles i es col·loca a la taula. Si
la seva cara superior és vermella, llavors la probabilitat de que la seva cara
inferior també sigui vermella és:
(A)

1
4

(B)

1
1
(C)
3
2

(D)

2
3

(E)

3
4
AHSME 1973 #23

6.2
Quina és la probabilitat que un nombre enter de tres xifres, escollit a l’atzar,
sigui parell i més gran de 399?
(A) 1/2 (B) 1/3 (C) 1/6 (D) 2/3 (E) 1/9
Cangur N4 2001 #5

6.3
Dos coloms blancs i vuit coloms grisos que volen junts en bandada, es posen a
descansar tots alhora en un fil elèctric, alineats un al costat de l’altre. Suposant
que s’han posat a l’atzar, quina és la probabilitat que els dos coloms blancs
quedin un al costat de l’altre?
(A) 1/5 (B) 1/6 (C) 1/7 (D) 1/8 (E) 1/9
Cangur N4 2003 #25

6.4
En una bossa hi ha 12 boles. Tres són de color blanc, tres són de color groc, tres
són de color negre i tres són de color vermell. Les boles de cada color estan
numerades de l’1 al 3. Traiem tres boles alhora, a l’atzar, d’aquesta bossa.
Calculeu la probabilitat que les tres boles, independentment del color, tinguin els
números 1, 2 i 3.
(A)

2
3
(B)
55
9

(C)

1
27

(D)

1
64

(E)

16
55
Cangur N3 2007 #27

6.5
Elegim a l’atzar tres vèrtexs diferents d’un polígon regular de 40 costats. Quina
és la probabilitat que siguin els vèrtexs d’un triangle rectangle?
(A) 1/39 (B) 3/38 (C) 1/38 (D) 1/13 (E) Cap de les anteriors
Cangur N4 2009 #23

6.6
Es tira un dau tres vegades. Si la tercera vegada surt un nombre igual a la suma
dels anteriors, quina és la probabilitat que el 2 hagi sortit almenys una vegada?
(A) 1/6 (B) 91/216 (C) 1/2 (D) 8/15 (E) 7/12
Cangur N4 2010 #23

6.7
Una caixa conté unes quantes boles vermelles i unes quantes boles verdes. Si
escollim aleatòriament dues boles de la caixa, són del mateix color amb una
probabilitat de 1/2. Quina de les quantitats següents pot ser el nombre total de
boles que hi ha a la caixa?
(A) 81 (B) 101 (C) 1000 (D) 2011 (E) 10001
Cangur N4 2011 #24

7 Probabilitat amb àrees i volums.
Trobareu problemes de probabilitat amb àrees i volums al Tema 2 del dossier
"Probabilidad Problem-Solving":
www.toomates.net/biblioteca/Probabilidad.pdf

7.1
Juguem a dards amb una diana amb forma d’octàgon regular, dividida tal i com
es mostra a la figura:

Determina la probabilitat de que el dard es clavi al quadrat del centre.
(A)

1
2 1
(B)
4
2

(C)

2 2
2

(D)

2
4

(E) 2  2
AMC 10 B 2011 #16

Exemple 1.
Romeo and Juliet have a date at a given time, and each will arrive at the meeting
place with a delay between 0 and 1 hour, with all pairs of delays being equally
likely. The first to arrive will wait for 15 minutes and will leave if the other has
not yet arrived. What is the probability that they will meet?
Solució.
Let us use as sample space the square Ω = [0, 1] × [0, 1], whose elements are the
possible pairs of delays for the two of them. Our interpretation of “equally
likely” pairs of delays is to let the probability of a subset of Ω be equal to its
area.
This probability law satisfies the three probability axioms. The event that Romeo
and Juliet will meet is the shaded region in Fig. 1.5, and its probability is
calculated
to be 7/16.

M   ( x, y) | x  y  1/ 4 , 0  x  1 , 0  y  1 
L'àrea de M es pot calcular calculant el seu complementari M que està format
per dos triangles:
M  1  (3 / 4)(3 / 4)  7 / 16
I per tant la probabilitat és 7/16

8 Exercicis de probabilitat de la selectivitat COU.
8.1
En un trajecte de metro utilitzem dues escales mecàniques, A i B. L'escala A està
avariada un de cada 10 dies; l'escala B, un de cada set. Les dues escales s'avarien
independentment. En un viatge concret, calculeu quina probabilitat hi ha que...
a) Com a mínim, hi hagi una escala avariada.
b) No hi hagi cap escala avariada.
c) Hi hagi exactament una escala avariada.
8.2
A i B són dos esdeveniments qualsevol amb probabilitat P(A) i P(B),
respectivament.
a) Digueu si és certa o falsa l'afirmació següent (raoneu la resposta): La
probabilitat que esdevingui exactament un dels dos (A o B però no tots dos
simultàniament) és
P( A)  P( B)  2P( A  B)
b) Expliqueu amb algun exemple quina diferència hi ha entre esdeveniments
independents i esdeveniments disjunts.
8.3
Tenim set calaixos numerats de l'u al set i set fulls de paper numerats també de
l'u al set. El full número 1 està inicialment al calaix número 1; el full 2, al calaix
2; etc. Traiem el full 1 del seu calaix, però després algú el torna a posar en un
calaix qualsevol a l'atzar. Després traiem un full del calaix 2. Quina probabilitat
hi ha que aquest full sigui el número 2? Expliqueu bé el perquè de la vostra
resposta.
8.4
Tres poblacions A,B i C estan comunicades per autobusos de línia regular.
Qualsevol conductor de la companyia que fa aquest servei, quan està a A, té la
mateixa probabilitat de conduir l'autobús que vagi a B que la de conduir un
autobús que vagi a C; quan està a B té una probabilitat d' 1 de 3 conduir un
autobús que vagi a A i una probabilitat de 2 3 de conduir-ne un
que vagi a C; quan està a C la probabilitat és la mateixa tant perquè vagi a A
com perquè vagi a B. Calculeu quina probabilitat té qualsevol conductor que
estigui a A de fer un trajecte que torni a A sense haver passat dues vegades per
cap de les altres ciutats.
8.5
Una fàbrica de retoladors en fabrica de blaus i de vermells en la mateixa
proporció. Per defectes en el procés de fabricació, alguns retoladors surten amb
la mateixa tinta de l'altre color. Sabem que el percentatge de retoladors blaus que
porten la tinta blava és del 82% i que el dels vermells que porten la tinta
vermella és del 92%.
a) Calculeu quina probabilitat hi ha que un retolador agafat a l'atzar tingui la
tinta del color que li pertoca.
b) Si sabem que un retolador escollit a l'atzar és defectuós, calculeu quina
probabilitat hi ha que escrigui en vermell.

8.6
En una capsa hi ha 10 boles, tres de blanques i set de negres. Es fan dues
extraccions sense reposició. Sabent que a la segona extracció s'ha obtingut una
bola blanca, calculeu la probabilitat que la bola de la primera extracció hagi estat
també blanca.
8.7
Tirem un dau sis vegades. Quina és la probabilitat d'aconseguir com a mínim un
as? (Un as és el mateix que cara 1). Justifiqueu la resposta.
8.8
En una caixa tenim vuit boles, tres blanques numerades de l'1 al 3 i cinc negres
numerades de l'1 al 5. Es tria una bola a l'atzar, i es consideren els
esdeveniments següents:
a) bola blanca
b) número més petit o igual que 2.
Són els esdeveniments A i B independents? Calculeu P(B/A). Justifiqueu les
respostes.
8.9
Fem dues extraccions amb reposició d'una caixa que conté quatre boles
numerades de l'1 al 4. Quina és la probabilitat que la bola marcada amb el 2 surti
com a mínim una vegada?
8.10
Les dades de votants en les últimes eleccions corresponents a una determinada
ciutat mostren que el 73,5% dels homes censats van exercir el seu dret a vot,
mentre que el percentatge de dones censades que ho van fer va ser del 57,1%. El
cens d'aquesta ciutat està compost per un 48% d'homes i un 52% de dones. Entre
les persones censades n'escollim una a l'atzar. Calculeu les probabilitats perquè
aquesta persona:
a) Hagi votat.
b) Hagi votat i sigui home.
c) Sabent que ha votat, sigui dona.
8.11
Tirem sis vegades dos daus. Quina és la probabilitat d'aconseguir com a mínim
un as doble? (As doble vol dir que les dues cares dels daus siguin 1). Justifiqueu
la resposta.
8.12
Es tenen dos daus, un de normal i l'altre trucat. En aquest últim dau hi ha 4 uns i
2 dosos. S'elegeix un dau a l'atzar i es tira dues vegades. a) Digueu quina és la
probabilitat d'obtenir un 1 a la primera tirada i un 2 a la segona. b) Sabent que el
resultat que ha sortit a la primera tirada ha estat un 1, i el que ha sortit a la
segona ha estat un 2, calculeu la probabilitat que s'hagi escollit el dau trucat.

8.13
Tenim dues urnes A i B amb 50 boles a cada una, a l'urna A n'hi ha a de
blanques i les altres són negres, a l'urna B n'hi ha a de negres i les altres són
blanques. Sigui P1 la probabilitat de treure una bola blanca de B després d'haverhi posat una bola de A, sigui P2 la probabilitat de treure una bola blanca de A
després d'haver-hi posat una bola de B.
1
50
1
50
a) Comproveu
;
 P1 
 P2 
51
51 51
51
b) Comproveu P1+P2=1.
1
50 1
1
c) Comproveu que si P1<P2, aleshores  P2 
;
 P1 
2
51 51
2
8.14
Calculeu la probabilitat que la suma de punts obtinguts en tres llançaments
consecutius d'un dau sigui 5.
8.15
Una fàbrica produeix tres tipus diferents de bolígraf, A, B i C. El nombre
d'unitats produïdes de cada un d'ells és el mateix (un terç del total). Malgrat tot,
surten defectuosos un 15 per mil de tots els del tipus A, un 3 per mil de tots els
del tipus B, i un 7 per mil de tots els del tipus C. En un control de qualitat es
detecten el 70% de tots els bolígrafs defectuosos de tipus A, el 80% dels del
tipus B, el 90% dels del tipus C. Els bolígrafs defectuosos detectats en aquest
control es llançan. Si es treu a l'atzar un d'aquests bolígrafs defectuosos que s'han
llançat, calculeu la probabilitat que sigui del tipus A.
8.16
Tenim dues urnes amb boles blanques i negres. La primera conté 3 boles
blanques i 5 de negres. La segona conté 4 boles blanques i 3 de negres. Es treu a
l'atzar una bola de la primera urna i es posa a la segona. Després es treu a l'atzar
una bola de la segona urna i es posa a la primera. Finalment es treu una bola de
la primera urna. Calculeu la probabilitat que sigui blanca.
8.17
Es té una baralla espanyola completa (48 cartes) i una altra baralla de 4 cartes
espanyoles on només hi ha els quatre reis. S'agafa a l'atzar una carta de la baralla
de 4 cartes i s'introdueix a la baralla completa. Després es treu a l'atzar una carta
d'aquesta última baralla. Calculeu la probabilitat que sigui el rei d'espases.
8.18
Expliqueu el concepte de probabilitat condicionada i el concepte
d'esdeveniments independents. Poseu algun exemple que aclareixi les vostres
explicacions.

8.19
El 80% dels estudiants de COU han escollit l'anglès com a idioma estranger, el
15% han escollit francès i el 5% han escollit altres idiomes. El 24% d'estudiants
de COU cursen anglès i matemàtiques. El 10,5% d'estudiants de COU cursen
francès i no cursen matemàtiques. El 3,5% dels estudiants de COU no cursen ni
anglès ni francès ni matemàtiques. Si escollim un estudiant de COU a l'atzar,
digueu quina és la probabilitat que cursi matemàtiques. Sabent que el que hem
escollit cursa aquesta assignatura, digueu quina és la probabilitat que faci
francès.
8.20
En una ciutat es publiquen tres diaris: A,B i C. El 50% de la gent està subscrita a
A; el 40%, a B, i el 30%, a C. El 20% està subscrita a A i a B; el 10%, a A i a C;
el 20%, a B i a C, i el 5%, a A, a B i a C.
Si escollim a l'atzar un habitant d'aquesta ciutat, calculeu quina probabilitat hi ha
que...
a) Estigui subscrit almenys a un diari.
b) No estigui subscrit a cap diari.
c) Estigui subscrit exactament a un diari.
8.21
El 13% d'assistents a una reunió tenen els ulls blaus, el 25% porten jersei i el
60% tenen el cabell negre. El 69% dels assistents tenen almenys una de les tres
característiques anteriors, mentre que només un 4% dels assistents tenen les tres
característiques a la vegada. El 8% dels assistents tenen els ulls blaus i el cabell
negre. El 18% porten jersei i tenen el cabell negre. S'escull a l'atzar una persona
de la reunió. Digueu quina és la probabilitat que tingui els ulls blaus i porti
jersei.
8.22
S'elegeix a l'atzar un número entre el 10.000 i el 50.000 tots dos inclosos.
Calculeu la probabilitat que sigui cap-i-cua (això és, que llegit d'esquerra a dreta
doni el mateix que llegit de dreta a esquerra). Raoneu molt detalladament la
resposta.
8.23
Considereu una urna amb 100 boles numerades de l'1 al 100. Se'n treuen dues
simultàniament.
a) Calculeu la probabilitat que la suma de dos punts obtinguts sigui 10.
b) Sabent que els números obtinguts són tots dos parells, calculeu la probabilitat
que la suma de punts sigui 10.
Aprofiteu la resolució d'aquest problema per explicar el concepte de probabilitat
condicionada, en general.
8.24
Es fan dues extraccions amb reposició d'una urna que conté cinc boles
numerades de l'1 al 5. Quina és la probabilitat que la suma dels números
obtinguts sigui igual a quatre?

8.25
Una urna conté quatre boles blanques i cinc de negres. Quina és la probabilitat
que en extreure simultàniament dues boles surtin de colors diferents?
8.26
En un país hi ha un 50,5% de dones i un 49,5% d'homes. Un 8 per mil de les
dones ha passat una malaltia determinada, mentre que el 99% dels homes no l'ha
passada. Si s'agafa a l'atzar una persona que hagi passat la malaltia, calculeu la
probabilitat que sigui home.
8.27
Fem dues extraccions amb reposició d'una capsa que conté tres boles numerades
de l'1 al 3. Quina és la probabilitat que la bola número 3 surti com a mínim una
vegada? Justifiqueu la resposta.
8.28
Llancem un dau i una moneda. Considerem els esdeveniments següents: A: la
moneda mostra cara. B: El dau mostra una cara més petita o igual que tres.
Calculeu P(A∪B) i raoneu la resposta.
8.29
Es tira una moneda repetidament fins que surt cara. Calculeu la probabilitat que
calgui tirar la moneda menys de cinc vegades. Justifiqueu la resposta.
8.30
Quatre aeroports estan enllaçats per vols que uneixen cadascun d'aquests
aeroports amb els altres tres. Un viatger parteix d'un d'aquests aeroports i agafa a
l'atzar un vol amb destinació a un altre. Quan arriba a l'aeroport de destinació
torna a agafar a l'atzar un vol cap a un altre d'aquests aeroports. Repeteix aquesta
operació indefinidament amb l'única condició de no enllaçar mai cap vol amb el
mateix fet en sentit invers (no enllaça mai un vol de A a B amb el vol de B a A).
Calculeu la probabilitat que torni a l'aeroport del qual ha partit la primera vegada
sense haver fet més de quatre vols.
8.31
Sabem que el tant per cent d'alumnes que han aprovat el COU i que el pare o
mare dels quals tenia estudis superiors és d'un 10'1%. El tant per cent d'alumnes
que han aprovat el COU ni el pare ni la mare dels quals tenia estudis superiors és
d'un 75'9%. El tant per cent d'alumnes que han suspès el COU ni pare ni mare
dels quals tenia estudis superiors és d'un 13'1%. Si A és l'esdeveniment que
consisteix a aprovar el COU i B és l'esdeveniment que consisteix a tenir pare o
mare amb estudis superiors, calculeu les probabilitats P(A), P(A) i P(A/B).
Digueu si els esdeveniments A i B són independents. P(A/B) indica la
probabilitat de A condicionada al fet que B s'esdevingui.)
8.32
Quina probabilitat tenim que en una classe de dotze alumnes n'hi hagi almenys
dos que siguin d'un mateix signe del zodíac? (Hi ha dotze signes del zodíac).
Expliqueu bé el perquè de la vostra resposta.

8.33
Tenim sis cadires al voltant d'una taula hexagonal, una a cada costat de
l'hexàgon, i sis persones, A, B, C, D, E i F, s'hi asseuen a l'atzar. Si sabem que A
s'ha assegut enfront de B, quina probabilitat hi ha que C s'hagi assegut enfront de
D? Expliqueu bé el perquè de la vostra resposta (l'hexàgon és regular; que una
persona s'assegui enfront d'una altra vol dir que totes dues s'han assegut en
costats oposats de l'hexàgon, és a dir, en costats paral·lels).
8.34
Un estudi estadístic sobre els partits de futbol de primera i segona divisió
demostra que en el 49% de partits guanya l'equip de casa i que el 22% de partits
acaben amb empat. Calculeu quina probabilitat tindrem perquè en una jornada
de lliga triada a l'atzar hi hagi, en els 14 partits que constitueixen la travessa
(sense comptar el ple al 15), 7 victòries de l'equip de casa, 3 empats i 4 victòries
de l'equip visitant. Expliqueu bé el perquè de la vostra resposta.
8.35
En un magatzem hi tenim taules grosses, mitjanes i petites, i que són marrons o
negres. El 61% d'aquestes taules són petites, el 32% són mitjanes i el 7% són
grosses. Segons el color, el 40% són marrons i el 60%, negres. Un 26,3% de les
taules emmagatzemades són petites i marrons i un 5,2% són grosses i negres.
N'escollim una a l'atzar i sabem que és negra. Quina probabilitat hi ha que sigui,
a més, mitjana?
8.36
Demanem a dues persones que cadascuna escrigui un nombre de dues xifres.
Calculeu la probabilitat perquè la suma dels dos nombres sigui 120. Una vegada
realitzada l'experiència, sabem que tots dos nombres són estrictament més grans
que 50. Quina probabilitat tenim ara que tots dos sumin 120?
8.37
Tenim un dau trucat en el qual la probabilitat de treure un 2 és doble que la de
treure un 1, la de treure un 3 és tres vegades la de treure un 1, la de treure un 4 és
quatre vegades la de treure un 1, etc. Tenim també un altre dau sense trucar en el
qual tots els números de l'1 al 6 tenen la mateixa probabilitat de sortir. Si es tiren
els dos daus simultàniament, calculeu la probabilitat que la suma de punts
obtinguts sigui 3.
8.38
Sabem que malalties diferents poden presentar els mateixos símptomes. Sigui H
un conjunt particular de símptomes que només poden ser provocats per tres
malalties diferents, A, B i C, mútuament excloents. Uns estudis estadístics ens
demostren que el 10 per mil de la població té la malaltia A, que el 0,5 per mil té
la B, i que el 2 per mil té la C. Desenvolupen els símptomes H un 70% dels
malalts que tenen la A, un 90% dels que tenen la B i un 60% dels que tenen la C.
Quina probabilitat hi ha que un malalt que presenta aquests símptomes H tingui
la malaltia A?

8.39
Tenim, en una urna, cinc boles numerades de l'u al cinc i en traiem una a l'atzar.
Si surt un nombre parell el joc s'acaba. Si surt senar, ens apuntem el nombre que
ha sortit, retornem la bola a l'urna i tornem a fer una altra extracció. Si la suma
dels nombres de les dues extraccions que hem fet fins ara és parell, el joc també
s'acaba. Si no, ens apuntem el que ha sortit, retornem la bola a l'urna i tornem a
fer una altra extracció. Continuem aquest procés fins que la suma dels nombres
corresponents a totes les extraccions fetes fins llavors sigui parell. Calculeu la
probabilitat perquè el joc s'acabi en els dos casos següents:
a) en quatre extraccions exactament.
b) en quatre extraccions com a màxim.
8.40
Es tiren dos daus simultàniament. a) Calculeu la probabilitat que en algun hi
hagi sortit un 2. b) Sabent que la suma de punts obtinguts en cada dau no supera
6, calculeu la probabilitat que en algun hi hagi sortit un 2.
8.41
Es tiren dos daus simultàniament. Calculeu la probabilitat que la suma de les
cares sigui més gran que 2. Quina és la probabilitat que la suma no passi de 10?
8.42
Tirem simultàniament quatre daus.
a) Calculeu quina probabilitat hi ha que la suma de punts obtinguts entre tots els
daus sigui 5.
b) Calculeu quina probabilitat hi ha que la suma de punts obtinguts entre tots els
daus sigui 6.
8.43
Una determinada impressora té un defecte a conseqüència del qual un 2% dels
caràcters que imprimeix són il·legibles. Calculeu quina probabilitat hi ha que, en
imprimir la paraula IMPRIMIR, els únics caràcters que es puguin reconèixer
siguin dues lletres I (no cal que efectuem les operacions; podeu deixar-les
indicades).
8.44
Tenim sis calaixos numerats de l'u al set i set fulls de paper també numerats de
l'u al set. El full número 1 està inicialment al calaix número 1; el full 2, al calaix
2; etc. Traiem el full 1 del seu calaix, però després algú el torna a posar en un
calaix qualsevol, a l'atzar. Després traiem un full del calaix 2. Quina probabilitat
hi ha que aquest full sigui el número 2? Expliqueu bé el perquè de la vostra
resposta.
8.45
Considerem dues urnes U1 i U2 amb la composició següent: la urna U1 conté
una bola blanca i dues de negres, mentre que la urna U2 conté dues boles
blanques i una de negra. Es llança una moneda i si surt cara s'extreu una bola de
la urna U1, si surt creu s'extreu una bola de la urna U2. Calculeu la probabilitat
d'obtenir bola blanca. Raoneu la resposta.

8.46
En Pere, en Joan i 8 amics més (10 persones en total) s'asseuen a l'atzar entorn
d'una taula circular. Calculeu la probabilitat que en Joan i en Pere estiguin de
costat. Raoneu detalladament la resposta.
8.47
En una urna hi ha un cert nombre de boles blanques i negres, cada una de les
quals porta un número, que pot ser 1, 2 o 3. En fer una extracció de l'urna, les
probabilitats que la bola sigui blanca o negra i que porti el número 1, 2 o 3 són
les del quadre següent:

Blanca
Negra

num. 1
0,2
0,25

núm. 2
0,3
0,07

núm. 3
0,1
0,08

(Per exemple, la probabilitat que la bola porti el núm. 2 i sigui negra és 0,07).
a) Sabent que ha sortit una bola amb el núm. 3, calculeu la probabilitat que sigui
negra. Digueu, a més, si són independents els esdeveniments "treure un 1" i
"treure bola blanca".
b) Calculeu la probabilitat de l'esdeveniment "treure un 1 o treure bola blanca".
8.48
Durant un any les morts per infart representen un 2 per mil de la població adulta.
Un 70% de totes les morts per infart corresponen a fumadors, i la resta, a no
fumadors. Sabent que el 20% de la població adulta és fumadora, calculeu la
probabilitat que una persona fumadora escollida a l'atzar mori per infart durant
un any.
8.49
a) En una classe hi ha un 20% d'alumnes rossos, un 15% que tenen els ulls blaus
i un 6% que tenen ulls blaus i són rossos. Si s'elegeix un alumne a l'atzar,
calculeu la probabilitat que sigui ros o tingui els ulls blaus. Aprofiteu aquest
exemple per explicar en general la fórmula que dóna la probabilitat de la reunió
d'A i B en funció de les probabilitats d'A, de B i de la intersecció d'A i B.
b) Doneu una fórmula similar a la de l'apartat anterior per a la probabilitat de la
reunió de tres conjunts, A, B i C, i justifiqueu-la.
8.50
En una competició de futbol hi participen 16 equips. La competició es fa per
eliminatòries de la manera que es descriu a continuació. En els vuitens de final
s'aparella cada equip amb un rival triat per sorteig, de manera que es fan 8
partits. Els equips que perden queden eliminats i els que guanyen passen als
quarts de final (no hi ha empats). Per jugar els quarts de final s'aparellen també
per sorteig els 8 equips que segueixen en competició. Aquest procés es continua
de manera que passen 4 equips a les semifinals (que també s'aparellen per
sorteig) i 2 equips a la final. Dos dels equips que participen en la competició, A i
B, no han sortit aparellats en el sorteig inicial dels vuitens de final. Suposant que
en cada partit la probabilitat de guanyar és la mateixa que la de perdre, calculeu
la probabilitat que A i B juguin la final. Raoneu detalladament la resposta.

8.51
En una urna hi ha 100 boles numerades des del 0 fins al 99. Se'n treu una a
l'atzar.
a) Calculeu la probabilitat que la suma de xifres del número que hagi sortit sigui
8 i la probabilitat que l'esmentada suma sigui 9.
b) Definiu el concepte de probabilitat condicionada, en general.
c) En aquest exemple, sabent que la suma de xifres del número que ha sortit és
8, calculeu la probabilitat que el número comenci per 1. Feu el mateix suposant
que la suma de xifres del número que ha sortit és 9.
d) Digueu si són independents els esdeveniments "suma de xifres igual a 8" i
"començar en 1". Digueu si són independents "suma de xifres igual a 9" i
"començar en 1".
8.52
Tenim dues urnes. La primera conté boles blanques i negres en una proporció
desconeguda. La segona conté boles blaves i boles vermelles, també en
proporció desconeguda. Ens diuen que quan es treu simultàniament una bola de
la primera urna i una bola de la segona, a l'atzar, la probabilitat que la primera
sigui blanca i la segona blava és 0'2, i la probabilitat que la primera sigui blanca i
la segona vermella és 0'6. Calculeu les probabilitats dels esdeveniments "primera
negra i segona blava" i "primera negra i segona vermella".
8.53
En Joan ha perdut el paraigua. Ell estima que hi ha un 60% de probabilitat
d'haver-lo oblidat en uns grans magatzems de 6 plantes que ha visitat
recentment. Admetem com a bona aquesta estimació subjectiva. Després d'haver
comprovat que no l'ha perdut en cap de les 5 primeres plantes d'aquests
magatzems, quina probabilitat hi ha que l'hagi extraviat a la sisena?
8.54
Tenim una urna amb 10 boles blanques i 10 boles negres. Traiem dues boles a
l'atzar (sense retornar cap bola a l'urna). Digueu quina és la probabilitat d'haver
tret una bola blanca i una de negra.
8.55
Una urna A conté 2 boles blanques i 3 de negres. Una segona urna B conté 4
boles blanques i 5 de negres. Escollim una d'aquestes urnes a l'atzar i en traiem
una bola. Sabent que ha sortit una bola blanca, calculeu la probabilitat que l'urna
escollida hagi estat la urna A.
8.56
Tenim tres monedes en una caixa. La primera té dues cares i, per tant, quan es
llença surt sempre cara. La segona té cara i creu i quan es llença surt cara o creu
amb la mateixa probabilitat. La tercera també té cara i creu, però està trucada i
surt cara només un 30% de les vegades que es tira. D'aquestes tres monedes
n'escollim una a l'atzar i la tirem. Sabent que ha sortit cara, digueu quina és la
probabilitat d'haver escollit la primera.

8.57
a) Definiu el concepte d'esdeveniments independents i doneu-ne algun exemple.
b) Una urna conté 3 boles blanques, 5 de negres i 2 de vermelles. Es fan 5
extraccions seguides d'una bola que es retorna cada vegada a l'urna abans de fer
l'extracció següent. Quina és la probabilitat d'obtenir 2 o més boles blanques?
8.58
a) Calculeu la probabilitat que la suma de punts obtinguts sigui 4 quan llancem 1
dau, quan llancem 2 daus, quan llancem 3 daus i, finalment, quan llancem 4
daus. b) Un senyor ha llançat un nombre desconegut de daus entre 1 i 4, i la
suma de punts ha estat 4. Quina és la probabilitat que hagi llançat exactament
dos daus?
8.59
En una determinada fàbrica de cotxes s'ha detectat que un de cada 100 cotxes té
un defecte en el sistema de frenada. Com que això és molt perillós es posa en
marxa un dispositiu per tal de poder detectar aquest defecte abans que el cotxe
surti de fàbrica. No obstant això, aquest dispositiu no és fiable del tot.
Concretament, si el cotxe té el defecte, el dispositiu el detecta en el 95% dels
casos mentre que si no el té, el dispositiu el dóna com a defectuós un 2% de les
vegades. Si el dispositiu de control diu que un cotxe és defectuós, quina és la
probabilitat que el cotxe no tingui cap defecte de frenada?
8.60
En una empresa hi ha 60 dones i 40 homes. Triem 3 persones a l'atzar.
a) Quina és la probabilitat que cap d'elles sigui una dona?
b) Quina és la probabilitat d'haver triat més d'una dona?
8.61
a) En llençar dos daus, quina és la probabilitat d'obtenir suma 9? I la d'obtenir
suma múltiple de 3?
b) En llençar dos daus ha sortit una suma que és múltiple de 3. Quina és la
probabilitat que sigui 9? Aprofiteu la resolució d'aquest problema per explicar el
concepte de probabilitat condicionada.
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9 Problemes de probabilitat elemental (AMC 8).
9.1
Per fer una activitat a l’institut hem dividit els 600 alumnes en tres grups de 200.
Un ordinador assigna de forma aleatòria cada alumne a un dels tres grups. La
probabilitat que tres amics: Al, Bob i Carol vagin al mateix grup és
(A)

1
27

(B)

1
1
(C)
9
8

(D)

1
6

(E)

1
3
AMC 8 1986 #24

9.2
Tenim una bossa amb 10 boles, numerades del 1 al 10. Jack agafa una bola a
l’atzar, i després, Bill agafa una altra, diferent. La probabilitat de que la suma de
les dues boles sigui un nombre parell és:
(A)

4
9

(B)

9
1
(C)
19
2

(D)

10
5
(E)
19
9
AMC 8 1987 #25

9.3
Fem girar aquestes dues ruletes. Quina és la probabilitat d’obtenir una suma
parell?

(A)

1
6

(B)

3
7

(C)

1
2

(D)

2
3

(E)

5
7
AMC 8 1989 #25

9.4
Una bossa conté només boles blaves i verdes. Hi ha 6 boles blaves. Si la
probabilitat de treure una bola blava a l’atzar és 1/4, quantes boles verdes hi ha a
la bossa?
(A) 12 (B) 18 (C) 24 (D) 30 (E) 36
AMC 8 1990 #14

9.5
Cada ruleta està dividida en tres parts iguals. Multipliquem els resultats
obtinguts al fer girar cada ruleta. Quina és la probabilitat d'obtenir un nombre
parell?

(A) 1/3 (B) 1/2 (C) 2/3 (D) 7/9 (E) 1
AMC 8 1991 #22

9.6
Llancem dos daus. La probabilitat de que el producte dels dos resultats sigui
major que 10 és
(A) 3/7 (B) 17/36 (C) 1/2 (D) 5/8 (E) 11/12
AMC 8 1992 #23

9.7
Si fem girar aquestes dues ruletes, quina és la probabilitat d’obtenir una suma
parell?

(A) 1/6 (B) 1/4 (C) 1/3 (D) 5/12 (E) 4/9
AMC 8 1994 #22

9.8
Diana i Apollo llencen un dau. Quina és la probabilitat de que el valor obtingut
per Diana sigui major que el valor obtingut per Apollo?
(A) 1/3 (B) 5/12 (C) 4/9 (D) 17/36 (E) 1/2
AMC 8 1995 #20

9.9
Triem un punt aleatòriament dintre d'un cercle. Quina és la probabilitat de que el
punt estigui més a prop del centre que de la vora?
(A) 1/4 (B) 1/3 (C) 1/2 (D) 2/3 (E) 3/4
AMC 8 1996 #25

9.10
Tres estudiants amb noms diferents estan col·locats en una fila. Quina és la
probabilitat de que estiguin en ordre alfabètic, d’esquerra a dreta?
(A) 1/12 (B) 1/9 (C) 1/6 (D) 1/3 (E) 2/3
AMC 8 1997 #9

9.11
Tenim un parell de daus de 8 cares, numerades de l'1 al 8, i cada cara té les
mateixes probabilitats de sortir. Determina la probabilitat de que el producte dels
dos valors obtinguts sigui major que 36.
(A) 5/32 (B) 11/64 (C) 3/16 (D) 1/4 (E) 1/2
AMC 8 1997 #20

9.12

Tamika selecciona dos nombres diferents del conjunt 8 , 9 ,10  i els multiplica.
Carlos selecciona dos nombres diferents del conjunt  3 , 5 , 6  i els multiplica.
Quina és la probabilitat de que el nombre de Tamika sigui major que el nombre
de Carlos?
(A) 4/9 (B) 5/9 (C) 1/2 (D) 1/3 (E) 2/3
AMC 8 1998 #19

9.13
Un semàfor segueix un cicle de colors de 60 segons: Durant 25 segons està verd,
durant 5 segons està groc i durant 30 segons està vermell. ¿Quina és la
probabilitat de trobar-lo amb un color que NO sigui verd?
(A)

1
4

(B)

1
5
1
(C)
(D)
3
12
2

(E)

7
12
AMC 8 1999 #10

9.14
Keiko llença una moneda i Ephraim hi llença dues. Determina la probabilitat de
que Ephraim obtingui el mateix nombre de cares que Keiko.
(A) 1/4 (B) 3/8 (C) 1/2 (D) 2/3 (E) 3/4
AMC 8 2000 #21

9.15
Llancem dos daus. Quina és la probabilitat de que el producte dels dos nombres
sigui múltiple de 5?
(A) 1/36 (B) 1/18 (C) 1/6 (D) 11/36 (E) 1/3
AMC 8 2001 #18

9.16
Una diana està dividida en tres sectors: A, B i C. La probabilitat de que el dau
arribi al sector A és 1/3 i la probabilitat de que arribi al sector B és 1/2. Quina és
la probabilitat de que arribi al sector C?
(A) 1/12 (B) 1/6 (C) 1/5 (D) 1/3 (E) 2/5
AMC 8 2002 #12

9.17
Harold llença una moneda quatre vegades. La probabilitat de que obtingui
almenys tantes cares com creus és:
(A) 5/16 (B) 3/8 (C) 1/2 (D) 5/8 (E) 11/16
AMC 8 2002 #21

9.18
Quan llancem un dau de sis cares, la cara de baix no es pot veure. Quina és la
probabilitat de que el producte dels valors de les cinc cares que queden visibles
sigui divisible entre 6?
(A) 1/3 (B) 1/2 (C) 2/3 (D) 5/6 (E) 1
AMC 8 2003 #12

9.19
Fem rodar dues ruletes com les de la figura. Quina és la probabilitat de que el
producte dels dos nombres sigui parell?

(A)

1
4

(B)

1
1
(C)
3
2

(D)

2
3

(E)

3
4
AMC 8 2004 #21

9.20
En una festa només hi ha dones solteres i homes casats amb les seves esposes.
La probabilitat de que si seleccionem a l’atzar una dona aquesta sigui soltera és
2/5. Quina fracció del total de persones de la festa són homes casats?
(A) 1/3 (B) 3/8 (C) 2/5 (D) 5/12 (E) 3/5
AMC 8 2004 #22

9.21
Jeff fa rodar les ruletes P, Q i R i suma els resultats obtinguts. ¿Quina és la
probabilitat de que aquesta suma sigui un nombre senar?

(A)

1
4

(B)

1
1
(C)
3
2

(D)

2
3

(E)

3
4
AMC 8 2006 #17

9.22
Sigui la següent diana, amb una circumferència exterior de radi 6 i una
circumferència interior de radi 3:

Si llancem dos dards, quina és la probabilitat de que la suma de punts sigui
senar?
(A)

35
17
(B)
72
36

(C)

1
2

(D)

37
72

(E)

19
36
AMC 8 2007 #25

9.23
Tenim quatre cartes vermelles etiquetades A, B, C i D, i quatre cartes verdes
etiquetades igualment A, B, C i D. Guanyem la partida si agafem dues cartes del
mateix color o amb la mateixa lletra. Quina és la probabilitat de guanyar?
(A) 2/7 (B) 3/8 (C) 1/2 (D) 4/7 (E) 7
AMC 8 2007 #21

9.24
Una bossa conté quatre cartes, numerades amb 1, 2, 3 i 4, sense repeticions.
Prenem tres d'aquestes cartes, en ordre i sense reemplaçament, amb les que
construïm un nombre de tres dígits. Quina és la probabilitat de que aquest
nombre sigui un múltiple de 3?
(A) 1/4 (B) 1/3 (C) 1/2 (D) 2/3 (E) 3/4
AMC 8 2007 #24

9.25
Dibuixem vuit punts tal i com es veu a la següent figura:

Prenem dos punts diferents de forma aleatòria. Quina és la probabilitat de que la
distància entre els dos punts sigui igual a 1?
(A)

1
4

(B)

2
7

(C)

4
1
(D)
11
2

(E)

4
7
AMC 8 2008 #19

9.26
Tenim deu cartes numerades de l’1 al 10 i un dau. Agafem una carta a l’atzar i
llancem el dau. Determina la probabilitat de que el producte de la carta i del dau
sigui un quadrat.
(A)

1
1
(B)
10
6

(C)

11
60

(D)

1
7
(E)
5
30
AMC 8 2008 #24

9.27
Donat un tauler d’escacs de 64 caselles envoltat amb un marc de fusta,
determina la probabilitat de que si escollim una casella a l’atzar, aquesta no
toqui el marc de fusta.

(A)

1
7
1
(B)
(C)
16
16
2

(D)

9
49
(E)
16
64
AMC 8 2009 #10

9.28
Es fan girar dues ruletes com les de la figura. Quina és la probabilitat de que la
suma dels dos nombres obtinguts sigui primer?

(A)

1
2

(B)

2
3

(C)

3
4

(D)

7
9

(E)

5
6
AMC 8 2009 #12

9.29
Prenem de forma aleatòria un nombre de 3 xifres que conté almenys un dels
dígits 1, 3, 5. Quina és la probabilitat de que sigui divisible entre 5?
(A)

1
6

(B)

1
1
(C)
3
2

(D)

2
3

(E)

5
6
AMC 8 2009 #13

9.30
Angie, Bridget, Carlos i Diego seuen a cada costat d’una taula quadrada,
cadascun a un costat. Quina és la probabilitat de que Angie i Carlos estiguin
asseguts en costats oposats?
(A) 1/4 (B) 1/3 (C) 1/2 (D) 2/3 (E) 3/4
AMC 8 2011 #12

9.31
Llencem un dau dues vegades. Quina és la probabilitat de que el primer nombre
sigui major o igual que el segon?
(A)

1
6

(B)

1
5
(C)
12
2

(D)

7
5
(E)
12
6
AMC 8 2011 #18

9.32
Llancem una moneda tres vegades seguides. Quina és la probabilitat d’obtenir
almenys dues cares seguides?
(A) 1/8 (B) 1/4 (C) 3/8 (D) 1/2 (E) 3/4
AMC 8 2013 #8

9.33
Abe té un caramel verd i un caramel vermell i Bob té un caramel verd, un de
groc i dos de vermells. Cadascun pren un dels seus caramels. Quina és la
probabilitat de que siguin del mateix color?
(A) 1/4 (B) 1/3 (C) 3/8 (D) 1/2 (E) 2/3
AMC 8 2013 #14

9.34
A la petita localitat de Mathland, tots els automòbils tenen matrícules de 4
símbols generats aleatòriament de la següent forma: El primer ha de ser una
vocal (A, E, I, O, U), el segon i el tercer han de ser una de les 21 consonats
restants, i el quart ha de ser un dígit (del 0 al 9). Quina és la probabilitat de que
una matrícula agafada a l'atzar sigui "AMC8"?
(A) 1/22050 (B) 1/21000 (C) 1/10500 (D) 1/2100 (E) 1/1050
AMC 8 2015 #11

9.35

Triem a l’atzar dos nombres del conjunt   2 ,  1, 0 , 3 , 4 , 5  i els multipliquem.
Quina és la probabilitat de que el producte sigui 0?
(A)

1
6

(B)

1
1
(C)
5
4

(D)

1
1
(E)
3
2
AMC 8 2016 #13

9.36
Tenim una capsa amb 3 caramels vermells i 2 caramels verds. Anem agafant
caramels, un a un, fins que haguem agafat tots els caramels vermells o fins que
haguem agafat tots els caramels verds. Quina és la probabilitat d'haver agafat
tots els caramels vermells?
(A) 3/10 (B) 2/5 (C) 1/2 (D) 3/5 (E) 7/10
AMC 8 2016 #21

9.37
Tenim una capsa amb cinc cartes, numerades 1, 2, 3, 4, 5, i triem tres cartes a
l’atzar sense reemplaçament. Quina és la probabilitat de que el 4 sigui la carta
seleccionada més gran?
(A)

1
1
3
2
(B)
(C)
(D)
10
5
10
5

(E)

1
2
AMC 8 2017 #10

9.38
Triem a l’atzar un nombre enter entre 1000 i 9999, inclosos. Determina la
probabilitat de que sigui senar i amb tots els dígits diferents.
(A)

14
56
(B)
75
225

(C)

107
400

(D)

7
25

(E)

9
25
AMC 8 2017 #20

9.39
Abby, Bridget i quatre companys de classe més es col·loquen en dues files de
tres per fer-se una foto de grup, tal i com s'indica en la figura:

Si les posicions s'assignen aleatòriament, quina és la probabilitat de que Abby i
Bridget quedin adjacents una amb l'altra en diferents files però a la mateixa
columna?
(A) 1/3 (B) 2/5 (C) 7/15 (D) 1/2 (E) 2/3
AMC 8 2018 #11

9.40
Prenem un octàgon regular, i dibuixem un triangle connectant aleatòriament tres
dels seus vèrtexs. Quina és la probabilitat de que almenys un dels costats
d'aquest triangle sigui un dels costats de l'octàgon?

(A) 2/7 (B) 5/42 (C) 11/14 (D) 5/7 (E) 6/7
AMC 8 2018 #23

9.41
Sigui una graella de 81 punts repartits uniformement en un quadrat, i sigui P el
punt del centre, tal i com es mostra en la següent figura:

Si seleccionem aleatòriament un altre punt Q entre tots els 80 restants, quina és
la probabilitat de que la recta PQ sigui una recta de simetria del quadrat?
1
1
(B)
5
4

(A)

(C)

2
5

(D)

9
20

(E)

1
2
AMC 8 2019 #6

9.42
En una platja hi ha 50 persones que porten ulleres de sol, i 35 persones que
porten gorra. Algunes persones porten ulleres de sol i gorra. Si una de les
persones que porten gorra se selecciona a l’atzar, la probabilitat de que també
porti ulleres de sol es 2/5. Determina la probabilitat de que, si seleccionem a
l’atzar una persona amb ulleres de sol, també porti gorra.
(A)

7
14
(B)
25
85

(C)

2
5

(D)

4
7

(E)

7
10
AMC 8 2019 #15

9.43
Numerem les sis cares d’un dau com 1, 2, 3, 5, 7 i 8. Determina la probabilitat
de obtenir una suma parell si tirem el dau dues vegades.
(A)

4
9

(B)

1
2

(C)

5
3
2
(D)
(E)
9
5
3
AMC 8 2019 #18

10 Llistes de repàs de probabilitat.
10.1 Primera llista de repàs.
10.1.1
D'una baralla (de 40 cartes) s'extreuen dos cartes. Calcula la probabilitat que:
a) Dues siguin copes.
b) Almenys una sigui copes.
c) Una sigui copes i l'altra espases.
10.1.2
En una bossa tenim 4 boles vermelles, 3 de verdes, 2 de grogues i 1 de negra.
Traiem dues boles alhora i ens fixem en el seu color. Calcula la probabilitat dels
esdeveniments següents:
a) Treure 2 boles vermelles.
b) Treure 1 bola verda i 1 de negra.
Probabilitat axiomàtica.
10.1.3
Considera l’experiment que consisteix a extreure una bola d’un bombo amb
boles numerades de l’1 al 20 i els conjunts següents:
A=”Sortir un nombre múltiple de 5”
B=”Sortir un nombre més gran que 8”
C=”Sortir un nombre inclòs entre 4 i 14”
Determina els següents conjunts:
a) A b) A  B
c) A  B

d) A  B

10.1.4
En una comunitat de 40 veïns, n'hi ha 15 que tenen gossos, 8 que tenen gats i 5
que tenen gossos i gats. Es tria a l'atzar un veí d'aquesta comunitat. Calcula les
probabilitats següents:
a) P(gos o gat)
b) P(ni gos ni gat)
10.1.5
Siguin A i B dos esdeveniments d’un espai de probabilitat, de manera que
P( A)  0.4 , P( B)  0.3 i P( A  B)  0.1 . Calcula raonadament:
a) P( A  B) b) PA  B 
10.1.6
Dels esdeveniments A i B se sap que:
2
1
1
P( A)  , P( B)  i PA  B  
5
3
3
Troba P A  B  i P A  B  .
10.1.7

Sabem que: PM  N   0.6 , PM  N   0.1 , PM   0.7
Determina:
a) PM 
b) PN 
c) PM  N 
10.1.8
El 60% dels alumnes de batxillerat d’un institut practica algun esport, mentre
que el 25% cursa estudis musicals i el 10% fa ambdues activitats. Si s’escull a
l’atzar un alumne o una alumna de batxillerat d’aquest institut, calcula la
probabilitat que:
a) Faci esport i no estudiï música.
b) Realitzi, com a mínim, una de les dues activitats.
c) No faci cap de les dues activitats.
Probabilitat condicional amb esdeveniments independents.
10.1.9
Extraiem una bola de cada una d'aquestes urnes:

Quina és la probabilitat que siguin del mateix color?
Experiències successives amb esdeveniments no independents.
10.1.10
En una classe hi ha 25 alumnes, 8 dels quals són esquerrans i 17 són dretans. Si
en triem tres a l'atzar, quina probabilitat hi ha que tots dos siguin esquerrans?
10.1.11
Un 20 % dels estudiants d’una universitat no utilitza el transport públic per anar
a classe i un 65% dels que sí que l’utilitzen, també fan ús del menjador
universitari. Troba la probabilitat que, si se selecciona a l’atzar un estudiant
d’aquesta universitat, resulti ser usuari dels transports públics i del menjador
universitari.
10.1.12
Tenim un dau i les dues urnes descrites en el diagrama que pots veure a
continuació:

Tirem el dau. Si surt 1 o 2, anem a l'urna I. Si surt 3, 4, 5 o 6, anem a l'urna II.
Extraiem una bola de l'urna corresponent. Calcula la probabilitat de que aquesta
segona bola sigui verda.
10.1.13
Tenim dues urnes:

L'experiència consisteix a extreure una bola de I, introduïr-la en II, remenar i
extreure,
finalment, una bola de II. Calcula la probabilitat que la segona bola extreta sigui:
a) vermella
b) verda
c) negra
Fórmula de Bayes.
10.1.14
El 12 % de la població d'un país pateix una malaltia determinada. Es disposa
d'una prova per detectarla, però no és del tot fiable.
• Dóna positiu en el 90 % dels casos de persones realment malaltes.
• Dóna positiu en el 5 % de persones sanes.
a) Quina és la probabilitat que la prova doni positiu?
b) Quina és la probabilitat que estigui sana una persona a la qual la prova li ha
donat positiu?

10.2 Segona llista de repàs.
10.2.1
Llancem dos daus enlaire. Calcula la probabilitat d’obtenir:
a) Suma de punts igual a 10.
b) Suma de punts senars.
c) Almenys un 6 en un dels daus.
d) Només un 6 en un dau.
10.2.2
D’una urna en la qual hi ha 2 boles blanques, 3 de vermelles i 4 de negres, se
n’extreuen 2 simultàniament. Troba la probabilitat que siguin del mateix color.
10.2.3
Donats dos esdeveniments R i S d'un mateix experiment aleatori tals que:
P( R)  0.27 , PS   0.82 , PR  S   0.4
Calcula les probabilitats següents:
a) P(S )
b) PR  S 
c) PR  S 
10.2.4
Tenim una urna amb tres boles blanques i tres de negres. Tirem un dau i
extraiem de l’urna tantes boles com indica el dau. Quina és la probabilitat que
siguin totes blanques?
10.2.5
L’Amèlia ha anat al cine, al teatre o a un concert amb probabilitats 0,5; 0,2 i 0,3,
respectivament. El 60 % de les vegades que va al cine es troba amb amics i se’n
va de marxa amb ells. Això mateix li passa el 10 % de les vegades que va al
teatre i el 90 % de les que va a un concert.
a) Quina probabilitat hi ha que es quedi de marxa?
b) Si després de l’espectacle ha tornat a casa seva (és a dir, no s’ha anat de
marxa), quina probabilitat hi ha que hagi anat al teatre?
10.2.6
Extraiem a l’atzar una bola de l’urna A i la fiquem a B. Removem i tornem a
extreure a l’atzar una bola, però aquesta vegada de l’urna B.

a) Calcula la probabilitat de que la segona bola sigui negra.
b) Calcula la probabilitat de que la primera bola fos negra si sabem que la
segona bola ha sigut vermella.
10.2.7
Una de cada quatre vegades prenc un cafè després de dinar. A la nit em costa
dormir les tres quartes parts dels dies que he pres cafè i la meitat dels que no he
pres res.
a) Quina és la probabilitat de que no em costi dormir?
b) No recordo bé si he pres un cafè al migdia, però si avui tinc molta son i no
m’ha costat dormir, quina és la probabilitat de què hagi pres cafè?

10.3 Tercera llista de repàs.
10.3.1
Cadascuna de les següents capses conté boles blaves (blue) i vermelles (red).
Volem treure una bola d’una capsa de forma que la probabilitat que sigui blava
sigui màxima. Quina capsa serà la millor opció? Perquè?

.
10.3.2
Tenim una ruleta no trucada amb 37 nombres: El 0 i els nombres positius des de
l’1 al 36. Determina la probabilitat de què la bola caigui en un nombre primer.
(A) 5/18 (B) 11/37 (C) 11/36 (D) 12/37 (E) 1/3
.
10.3.3
En una urna tenim dues boles blanques, dues grises i 4 negres i en una altra urna
tenim una negra, una blanca i una gris. Traiem una bola de cada urna sense
mirar. Calcula la probabilitat de treure dues del mateix color.
10.3.4
En una capsa hi ha 9 targetes numerades de l’1 al 9. Ana i Bàrbara treuen al
mateix temps una targeta de la capsa Quina és la probabilitat de que el nombre
de l’Ana sigui el doble o més que el nombre agafat per la Bàrbara?
(A) 7/18 (B) 4/9 (C) 28/81 (D) 5/18 (E) 1/3

10.3.5
El 25% dels alumnes d’un centre escolar van al conservatori (C). El 65%
practiquen algun esport (E) i un 20% ni practica esport ni va al conservatori.
Escollint un alumne a l’atzar, quina seria la probabilitat de que practiqui esport i
vagi al conservatori.

10.3.6
Fem girar les dues ruletes:

Quina és la probabilitat d’obtenir una suma igual a dos?
10.3.7
Suposeu tres caixes amb la següent composició de boles blanques i negres:
Caixa 1 (C1): NBB
Caixa 2 (C2): NNB
Caixa 3 (C3): NNN
Tirem un dau de sis cares: si surt 1,2,3, triem C1; si surt 4, 5, triem C2; si surt 6,
triem C3. De la caixa escollida, triem a l’atzar una bola. Calcula la probabilitat
que sigui blanca.
10.3.8
El 80% dels clients d’un Frankfurt fan servir ketchup (K), el 75% fan servir
mostassa (M) i el 65% fan servir tots dos (K ∩ M). Quina és la probabilitat que
un consumidor de ketchup faci servir mostassa?

10.3.9
Tenim tres caixes amb bombetes. La primera conté 10 bombetes, de les quals hi
ha quatre foses, en la segona hi ha sis bombetes, i tan sols una fosa, i en la
tercera hi ha tres bombetes foses d'un total de vuit.
a) Quina és la probabilitat d’agafar una bombeta fosa?
b) Si agafem una bombeta fosa, quina és la probabilitat que sigui de la caixa 1?

10.3.10
En un congrés es reuneixen 250 metges d'Europa, dels quals 115 són alemanys,
65 francesos, i 70 anglesos. D'aquests metges, el 75% dels alemanys, el 60%
dels francesos i el 65% dels anglesos estan a favor d'utilitzar una nova vacuna
per la grip. Si escollim un metge a l'atzar, i està a favor d'aplicar la vacuna, quina
és la probabilitat que sigui francès?

Solucions.
1.2.1 a) Cert
b) Cert
1.2.2 a) Cert
b) Fals
g) Cert
1.2.4 A  B   0 , 1 , 2 , 3 
1.3.2

c) Fals
c) Fals

d) Cert
d) Cert

e) Cert
e) Cert

f) Fals
f) Fals

1.3.4

2.1.1
Si A, B, C i D són els equips que participen en aquest campionat, com que cada
un ha de jugar amb tots els altres, l’espai mostral és:
E = { AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, DC }
En total, són 12 partits.
2.5.1 V63  6  5  4  120
2.5.2
2.5.3
2.5.4

V103  10  9  8  720 combinacions possibles.
 52 
52!
52!
5
C52
   

 2598960
 5  5! (52  5)! 5! 47!
10 
10!
10!
C103    

 120
 3  3! (10  3)! 3! 7!

2.6.1
2.6.3

V252  25  24  600
P5  120

2.6.4

VR36  729

2.6.5
2.6.6
2.7.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

VR43  43  64

V83  336
1/80 (B) (CO #1.28)
a) Sí b) E= {●, ●, ●, ●, ●, ●, ●, ●, ●, ● } c) (resposta oberta)
a) Sí b) E = {Punta cap amunt, punta no cap amunt}
No.
a) 24
b) A té 2 elements, B té 6 elements i C en té 2.
L’espai mostral és: E = {C1,C2,C3,C4,C5,C6,+1,+2,+3,+4,+5,+6}.
Els successos A i B són: A = {C1,C2,C3,C4,C5,C6} i B = {C2,+2}.
Per tant, A = {+1,+2,+3,+4,+5,+6} i B = {C1,C3,C4,C5,C6,+1,+3,+4,+5,+6}.
3.1.6 a) El succés «obtenir un nombre parell o un nombre primer» està format pels
elements de A, de B o de tots dos, i l’escrivim així: A ∪ B = {2,3,4,5,6,7,8}.

3.1.7

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.3.2
3.3.3

b) El succés «obtenir un nombre parell i primer» està format pels elements
comuns de A i B, i l’escrivim així: A ∩ B = {2}.
a) E  1,2,3,4
b) Esdeveniment elemental: 3
Esdeveniments no elementals: 1,2 , 2,3,4, 1,2,3,4
c) Aquesta experiència té 24  16 esdeveniments.
a) 0.5
b) 0.3
c) 0.7
d) 0.8
a) 0.0833
b) 0.25
c) 0.1667
d) 0.3125
0.12
a) 7/29
b) 18/29
12/23
a) 7/18
b) 7/18
b) 110 casos c) 38/110
15/25
94
P
 0.35
266
2/24
12
52
a) P( MM ) 
b) P(gustos diferents) 
 0.166
 0.722
72
72
52
c) P(almenys un de menta) 
 0.722
72

3.3.4

3.3.5 V63  120
3.4.1 P(1)=1/36, P(2)=1/12, P(3)=5/36, P(4)=7/36, P(5)=1/4, P(6)=11/36
3.4.3
Definim els successos: A: "Obtenir dues boles vermelles", B: "Obtenir dues
boles verdes". Aplicant la Regla de Laplace tenim:
C 5 10 5
C4
6 1
P( A)  29 

P( B)  29 

C2 36 18
C2 36 6
3.4.4 a) 15/31
b) 9/31
c) 3/31
3.4.5 a) 1/18
b) 1/9
c) 1/12
3.4.6 a) 165/1140=11/76 b) 546/1140=91/190 c) 123/1140=41/380
3.4.7 a) 38/119
b) 60/119
3.4.8 a) 2/141
b) 4/188
c) 105/188
3.4.9 7/80

3.4.10 P(dues boles del mateix color) = 20/72
3.4.11 a) E={0,1,2,3,4,5}
b)
0  11 22 33 44 55 66
1  65 56 54 45 43 34 32 23 21 12
2  64 46 53 35 42 24 31 13
3  63 36 52 25 14 41
4  62 26 51 15
5  61 16
c)

3.4.12
3.4.14
3.4.15
3.4.16

a) a) 4/11
a) 1/36
a) 1/6
1/14

P(0)=6/36
P(1)=10/36
P(2)=8/36
P(3)=6/36
P(4)=4/36
P(5)=2/36
b) 9/11
b) 1/6
b) 7/12

= 0.16
= 0.27
= 0.22
= 0.16
= 0.11
= 0.05
c) 1/2

d) 5/6

12
8
P( N , B) 
P( Bl , B) 
36
36
6
4
P(G,V ) 
P( N , V ) 
P( Bl ,V ) 
36
36
3.4.18 a)
E={B,V,N}
b)
B = {B1, B2, B3 }
V = {V1, V2 }
N = {N1 }
c)
P (B) = 3/6 = 1/2
P (V) = 2/6 = 1/3

3.4.17 P(G, B) 

d)
e)

4
36
2
36

E = { BB , BV , BN , VB , VV , VN , NB , NV }

1r - 2n
B1
B2
B3
V1
V2
N1

B1
--BB
BB
VB
VB
NB

B2
BB
--BB
VB
VB
NB

f)
P (BB) = 6 / 30 = 1/5
P (BN) = 3/30 = 1/10
P (VV) = 2/30 = 1/15
P (NB) = 3/30 = 1/10
3.4.19 E= {0 , ... , 12}

B3
BB
BB
--VB
VB
NB

V1
BV
BV
BV
--VV
NV

V2
BV
BV
BV
VV
--NV

N1
BN
BN
BN
VN
VN
---

P (BV) = 6/30 = 1/5
P (VB) = 6/30 = 1/5
P (VN) = 2/30 = 1/15
P (NV) = 2/30 = 1/15

P (N) = 1/6

sup - inf
0
1
2
3
4
5
6
Esdeveniment
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
0
-------------

1
1
2
-----------

2
2
3
4
---------

3
3
4
5
6
-------

4
4
5
6
7
8
-----

5
5
6
7
8
9
10
---

6
6
7
8
9
10
11
12

Probabilitat
1/28
1/28
2/28
2/28
3/28
3/28
4/28
3/28
3/28
2/28
2/28
1/28
1/28

El valor més probable és el 6 , P(6) = 4/28 = 1/7
3.4.22 E = { Bc, Bv, Gr, Vm, Vd, Gr, Ng }
Sense reposició:
a) V72  42
b) P(Gr, Vm ) = 1 / 42
c) P ( 1 Gr, 1 Vd ) = 2 / 42 = 1 / 21
Amb reposició:
a) VR72  49
b) P(Gr, Vm ) = 1 / 49
c) P ( 1 Gr, 1 Vd ) = 2 / 49
20
3.5.1 a) VR2  2 20  1048576
b) 1/1048576
8
8
3.5.2 a) VR6  6  1679616
b) 0.767
3.5.3

V305  17100720

3.5.4

C92  C82  36  28  1008
2.6.2103680

85!
85  84  83

 98770
3!82!
3 2
35!
35  34  33
3


 6545
Casos no surt cap estudiat : C35
3!32!
3 2
Casos “surt algun tema estudiat” = 98770 - 6545 = 92225
92225
P(surt algun tema estudiat) 
 0.93
98770
3.5.6 V53  5  4  3  60
3.5.7 a) 1/8
b) 3/8
c) 7/8
3
3.5.5 Casos possibles : C85


VR43  43  64
a) P(BBB) = 1 / 64
b) P(amb groc) = 1 – P(sense groc) = 1 – 27/64 = 37/64
sense groc = VR33  33  27
c) P (sense vermell) = 27 / 64
V43  4  3  2  24
d) P(amb groc) = 1 – P(sense groc) = 1 – 6/24 = 3/4
sense groc = V33  3  2  1  6
e) P(sense vermell) = 6/24 = ¼
3.5.9 VR314  314
1
P  14  2.09  10 7
3
3
3.5.10 a) V5  60
P = 1 / 60
b) 2/60 = 1 / 30
3.6.2
C, perquè es veuen dos “3”, i per tant la probabilitat de treure un 3 serà com a
2 1
mínim de 
6 6
3.6.3
Ordenem els casos mitjançant una taula de doble entrada:

3.5.8

La probabilitat és

3
(B)
8

3.6.4
Ordenem la informació amb una taula de doble entrada:

12 3
  0.6  60% (E)
20 5

3.6.5
Fem recompte amb una taula de doble entrada:

1
2
3
4
5
6

1
0
1
2
3
4
5

2
1
0
1
2
3
4

3
2
1
0
1
2
3

4
3
2
1
0
1
2

5
4
3
2
1
0
1

6
5
4
3
2
1
0

Veiem que el valor que més vegades surt és el 1 (10 vegades) , per tant la
resposta correcta és C.
3.6.6
Si ens imaginem una taula de doble entrada molt gran, de 2015 per 2015, i
tatxem els casos favorables, veiem que ocupen exactament la meitat de la taula:

Per tant, la probabilitat serà 1/2
3.6.7

(B)

Comprovem, cas per cas, si a  b  a  b , i veiem que apareixen 10 casos
favorables d’un total de 36 casos:

P

11
(C)
36

3.6.8
Fem una taula de doble entrada:

I apliquem la fórmula de Laplace: P 

12 1
(D)

36 3

3.6.9
Passem al complementari.
12 11 10  9  8
P( A ) 
 0.382  P( A)  1  P( A )  0.618
124
3.7.1

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.5
4.2.6
4.2.7

12  12! 12  11  10
Els casos possibles són: T    

 2  11  10  220
3 2
 3  3! 9!
Els casos favorables els comptem un a un, hi ha 4 en vertical, 4 en diagonal i 12
en horitzontal, un total de 18 casos.
20
1
Per tant: P 
(E)

220 11
0.5
a) 0.375
b) 0.875
c) 0.125
a) 0.6
b) 0.6
c) 0.2
d) 0.3 e) 0.4 f) 0.7
a) 1/4
b) 5/8
c) 1/2
d) 3/8 e) 3/4 f) 1/4 g) 1/8
a) 0.5
b) 0.5
c) 0.2
d) 0.3
A = {futbol} B = {basquet}
A  B = {futbol i basquet}
A  B = {futbol o basquet}
p(A) = 0,10; p(B) = 0,15; P A  B   0.03
P A  B  0.10  0.15  0.03  0.22

4.2.8
P( B)  P( B  A )  P( B  A)  P( B)  P( B  A)  P( B  A )
P( B  A ) P( B  A )
P( A)  PB | A  

 P( A)1  P( A)   P( B  A )
P( A )
1  P( A)
Per tant:
P( A)1  P( A)   P( B  A )  P( B)  P( B  A) 

P( B)  P( A)1  P( A)   P( B  A)
Finalment:
P( A  B)  P( A)  P( B)  P A  B  

 P( A)  P( A)1  P( A)   P( B  A)  P A  B  

 P( A)  P( A)1  P( A)   2 P( A)  P( A) 2
4.2.12 a) 1/4 b) 5/8 c) 1/2 d) 3/8 e) 3/4 f) 1/4 g) 1/8
4.2.14
1
1 4
a) P A  B  P( A  B )   P A  B   1  P A  B  1  
5
5 5
4
2 1
 P A  B   P( A)  P( B)  P A  B     P A  B  
5
3 4
b)
2 1 4 7
P A  B     
3 4 5 60
c) 2/15 d) 11/20
4.2.15 a) 3/10 b) 1/20 c) 1/10 d) 7/10









4.2.16
4.2.17
4.2.21
4.2.23
4.2.24

a) 1/190
b) 14/95
c) 3/95 d) 14/95
a) P(A)=3/5, P(B)=3/10, P(C) = 1/10
b) 7/10
a) 0.6 b) 0.6 c) 0.2 d) 0.3 e) 0.4 f) 0.7
P( A  B)  2 / 3 , P( A  B)  1/15

c) 2/5

PP  0.55 , PL  0.4 , PP  L  0.2 , PL  P( P  L)  0.2
PP  L   0.25
PP  P( P  L)  0.35
PP  L  0.75
PP  L   PP  L  0.35  0.2  0.55
PP  L  0.35









PL  P  0.2
P L  P  0.25
P L  P  0.8
4
7
h) PL | P   , PL | P  
11
11
4.2.25 0.9
4.2.26 P( B)  1 / 3 , P( A)  2 / 3 , P( A  B)  1/12
7
1
4.2.27 És impossible, perquè llavors P A  B  
i per tant P A  B  
, i una
10
10
probabilitat no pot ser negativa.
4.2.28 a) 66/145
4.3.1

b) 2/145

a) P( R  A)  P( R)  P( A)  P( R  A)  0.84  0.70  0.65  0.89
b) P( D  R )  P( D)  P( D  R)  0.18  0.17  0.01
c)
A  R  A  R  P( A  R )  1  P( A  R)  1  0.89  0.11

P( A  R)  P( A)  P( R)  P( A  R)  0.70  0.84  0.65  0.89
d)
P( A  D  R)  P( A)  P( D)  P( R)  P( A  D)  P( A  R)  P( D  R)  P( A  D  R) 
 0.70  0.18  0.84  0.15  0.65  0.17  0.14  0.89
e) P( A  D  R )  1  P( A  D  R)  1  0.89  0.11
f)
P( D  A  R)  P( R  A  D)  P( A  D  R)  0  0.16  0.01  0.17
P ( D  A  R )  P ( D)  P ( A  D)  P ( D  R )  P ( A  D  R ) 
0.18  0.15  0.17  0.14  0
P( R  A  D)  P( R)  P( R  D)  P( R  A)  P( A  D  R) 

 0.84  0.17  0.65  0.14  0.16

P( A  D  R)  P( A)  P( A  D)  P( A  R)  P( A  D  R) 
 0.70  0.18  0.65  0.14  0.01
4.3.2 0.01
4.3.3 a) 0.07
b) 0.14
c) 0.28
d) 0.21
4.3.4 0.31
5.1.1
P( A  B)  P( A)  P( B)  P( A  B) sempre
P( A  B)  P( A)  P( B) si A i B són independents.
Per tant, si A i B són independents, P( A  B)  P( A)  P( B)  P( A)  P( B)
5.1.2 a) A i B incompatibles si A  B  
A i B independents si P( A) P( A | B) o P( B) P( B | A)
b) Experiència aleatòria tirar un dau.
Esdeveniment A=sortir parell, B=sortir imparell. Són incompatibles.
b’) Experiència aleatòria tirar un dau.
Esdeveniment A = Sortir parell, B=Sortir més petit que 3.
P( A) 3 / 6  0.5
P( A | B) 1/ 2  0.5 són independents.
5.1.3 P( A) 1/ 3
P( B | A) 3 / 4
P( A  B) P( A)  P( B | A)  1/ 3  3 / 4  1/ 4
5.1.4 Veure problema 5.1.1
5.1.5 La probabilitat condicionada és la probabilitat d’un esdeveniment condicionat
(un esdeveniment condicionat és un esdeveniment restringit).
Per exemple, en l’experiència aleatòria tirar un dau podem parlar de
l’esdeveniment sortir parell que té 3 resultats favorables de 6 possibles: P(parell)
= 3/6
I de l’esdeveniment sortir parell sabent que és més petit que 3 que té un únic
resultat favorable de 2 possibles: P(parell|més petit que 3)=1/2
5.1.6 Veure problema 5.1.2
5.1.7 a) No poden ser incompatibles ja que si ho fossin P( A  B) 0 .
I si calculem la probabilitat de la unió:
P( A  B)  P( A)  P( B)  P( A  B)  0.6  0.7  0  1.3 i no pot ser ja que una
probabilitat no pot ser més gran que 1.
b) Sí, veiem un exemple:
Experiència aleatòria: Treure d’una baralla de 10 cartes numerades de l’1 al 10,
dues cartes amb reposició.
Esdeveniment A: treure més petit que 7 en la primera carta: P(A)=0.6
Esdeveniment B: treure més petit que 8 en la segona carta: P(B)=0.7
Com que són dues extraccions amb reposició el resultat de la primera extracció
no influeix a la segona, i per tant són independents.
5.1.8 A i B independents si P( A) P( A | B) o P( B) P( B | A)
a) Experiència aleatòria tirar un dau.
Esdeveniment A = Sortir parell, B= sortir més petit que 3.
P( A) 3 / 6  0.5
P( A | B) 1/ 2  0.5 són independents.
b) Experiència aleatòria tirar un dau.
Esdeveniment A = Sortir parell, B= sortir més petit que 4.
P( A) 3 / 6  0.5
P( A | B) 1/ 3  0.333 No són independents.
5.1.9 Exemples:
P( A) 0.3
P( B) 0.4

5.1.10

5.1.11

5.1.12

5.1.13

5.1.15
5.2.1

5.2.2
5.2.3
5.2.4

5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11
5.2.12

Si són independents P( A  B) P( A)  P( B)  0.3  0.4  0.12 sempre dóna
diferent de 0.
Si són incompatibles A  B    P A  B  P()  0
No poden ésser les dues coses alhora.
P(el primer premi correspon al 345)=casos favorables/casos totals=1/1000
P(el segon premi correspon al 608)=casos favorables/casos totals=1/1000
P(el segon premi correspon al 608|el primer premi correspon al 345)=1/999
Són dependents.
P( A | B) ?
P( A  B) P( A)  P( A | B)  P( A)  P( B)  1 / 3 1 / 2  1 / 6
P( B)  P( A | B)  1 / 6
1 / 3  P( A | B)  1 / 6
P( A | B)  1 / 6 1 / 3  1 / 2
Tenia que ser així ja que si són independents P( A | B)  P( A)
P( A  B) P( A)  P( B)  P( A  B)
Si A i B independents.
P( A  B) P( A)  P( B)
Com que A i B independents.
P( A  B)  P( A)  P( B)  P( A)  P( B)  1/ 2  2 / 3  1/ 2  2 / 3  5 / 6
P( A  B) P( A)  P( B)  P( A  B)
5 / 8  1/ 2  3 / 4  P( A  B)
P( A  B)  5 / 8  1 / 2  3 / 4  5 / 8
Si A i B són independents
P( A  B)  P( A)  P( B)  1 / 2  3 / 4  3 / 8
No són independents.
a) 0.6 b) 0.9 c) 1/3 d) 0.4
Si fabriquen 100 peces, 50 cada màquina, la primera màquina farà 1.5 peces
defectuoses (3% de 50)
La segona màquina farà 3 peces defectuoses (6% de 50)
En total 4.5 peces defectuoses per cada 100 fabricades.
La probabilitat de què una peça sigui defectuosa és = 4.5/100=0.045 (4.5%)
P(aprovar)=P(estudiar)P(aprovar|estudiar)+P(no estudiar)P(aprovar|no estudiar)
P(aprovar)=0.5·0.9+0.5·0.2=0.55
P(defecte 1∩defecte 2)=P(defecte 1)·P(defecte 2|defecte 1) = 0.1·0.3 = 0.03
a) Al tirar un dau poden sortir 36 resultats diferents. Poden sumar de 2 fins a 12.
Poden sortir que sumin 3 dos casos:
1r Primer dau 1 i segon dau 2
2n Primer dau 2 i segon dau 1
P(sumin 3) = 2/36 = 1/18
b) Com que els esdeveniments són independents la probabilitat de que en tots els
casos sumin 3 (intersecció) és el producte de les probabilitats.
P( A  B  C  D)  P( A)  P( B)  P(C)  P( D)  1 / 18 1 / 18 1 / 18 1 / 18  0.00001
(arrodonit)
0.024
0.33
0.0466
0.0305
0.2178
0.165
0.583

5.2.13 0.25
0.5
5.2.14 0.41
0.13
0.23
0.46
5.2.17
P( Baldufa )  P( A) P( Baldufa | A)  P( B) P( Baldufa | B) 


1 2 1 4 19
   
 0.422
2 5 2 9 45

5.2.18
P(C | M ) 

5.2.20 a) 5/8
5.2.22 2/3
5.2.24

P(C  M )
 P(C  M )  P(C | M )  P( M )  0.7  0.6  0.42
P( M )

b) 15/64

1 1 1 1 2 1
P    

3 4 3 4 12 6

5.2.25

3 2 1 1 2 1 2 1 7
P        
8 8 8 2 8 8 8 8 32

5.2.26

1 3 7 1 17
P    
8 4 8 2 32

5.2.27

P

1
1 1 1 1 9
0    
4
4 8 2 2 32

5.3.1 a) P(Noi i de tercer)=92/704=0.13
P(tercer|noi)=92/306=0.30
b) A i B són independents si P( B) P( B | A)
P(noi)=306/704=0.43
P(noi|tercer)=92/189=0.48
P(noi) no és igual que P(noi|tercer) i per tant no són independents.
5.3.2 En total hi ha 1000 nombres i n’hi ha 10 que acaben en 32.
a) P(A)=10/1000
b) P(B|A)=P(B)=10/1000
Nota: Els dos esdeveniments són independents.
5.3.3 A defecte de color
a) P( A  B) P( A)  P( B)  P( A  B)  0.05  0.04  (0.05  0.04)  0.088
b) De cada 8.8 camises defectuoses n’hi ha 5 que tenen un defecte de color.
La probabilitat de tenir un defecte de color entre les defectuoses = 5·8.8 = 0.568
5.3.4 P(Arriba a l' examen)  0.8  0.9  0.2  0.5  0.82
a) P(Ha sentit el Despertador | Arriba a l’examen) =
P(Ha sentit el despertador  Arriba a l' examen) 0'8  0'9 0'72


 0,878
P(Arriba a l' examen)
0'82
0'82
b) P(No ha sentit el Despertador | No arriba a l’examen) =
P(No ha sentit el despertador  No arriba a l' examen) 0'2  0'5 0'1


 0,556
P(No arriba a l' examen)
0'18
0'18
7 6
3 5 19
5.3.5 a) P( F2 )  P( F1 ) P( F2 | F1 )  P(M 1 ) P( F2 | M 1 )     
 0.475
10 12 10 12 40
3 7
P( M 1  M 2 )
 10 12  0.333
b) P( M 1 | M 2 ) 
P( M 2 )
1  0.475
5.4.1

Calcularem la probabilitat de que no l’enfonsi el primer i que no l’enfonsi el
segon i que no l’enfonsi el tercer. O sigui cal calcular la probabilitat de
l’esdeveniment intersecció dels esdeveniments NO enfonsa primer, NO enfonsa
segon, NO enfonsa tercer. I hem de suposar que els tres esdeveniments són
independents. Així la probabilitat de la intersecció és el producte de les tres
probabilitats (NO enfonsar)
= 0.9 · 0.8 · 0.7 = 0.504
5.4.2 a)
P( Bé )  P( M 1 ) P( Bé | M 1 )  P( M 2 ) P( Bé | M 2 )  P( M 3 ) P( Bé | M 3 ) 
 0.35  0.8  0.4  0.9  0.25  0.60  0.79

b)
P( M 3 | Bé ) 

5.4.3
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

P( M 3  Bé ) 0.6  0.25

 0.189873
P( Bé )
0.79

0.165
PR #3.11
B
A
E
D
D
A
a) 8/35, b) 27/35 c) 3/14
a) És certa. B) Veure teoria.
13/14
2/3
a) 87/100
b) 9/13
2/9
6

8.7
8.8
8.9
8.10

5
1  
6
a) No són independents. b) 2/3
7/16
a) 0.650
b) 0.353
c) 0.457
6

8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20

 35 
1  
 36 
a) 1/8 b) 8/9
Es comprova...
1/36
35/64
203/512
5/196
Veure teoria.
0.15

Representem la informació de l’enunciat amb un diagrama de Venn:

a)
Apliquem el Principi d’inclusió-exclusió amb tres conjunts (vegeu Apartat 2.3)
P A  B  C  
 P( A)  P( B)  P(C )  P( A  B)  P( A  C )  P( B  C )  P( A  B  C ) 
 0.50  0.40  0.30  0.20  0.10  0.20  0.05  0.75

b)
PA  B  C   P A  B  C  1  P A  B  C   1  0.75  0.25





c)
Pnomés a A  0.50  0.10  0.20  0.05  0.25
Pnomés a B  0.40  0.20  0.20  0.05  0.05
Pnomés a C  0.30  0.10  0.20  0.05  0.05
Pnomés un diari   Pnomés a A   Pnomés a B  Pnomés a C 
0.25  0.05  0.05  0.35

8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
8.32
8.33
8.34
8.35
8.36
8.37
8.38
8.39
8.40
8.41

7/100
400/40001
a) 2/2475
b) 2/1225
3/25
5/9
0.00899
5/9
3/4
15/16
3/4
a) 0.86 b) 0.14 c) 101/110
12!
1  12  0.99995
12
1/3
14!
0.497  0.223  0.294 
7!3!4!
0.335
a) 79/8100
b) 19/2401
1/42
10  70
 0.809
10  70  0.5  90  2  60
a) 36/625
b) 601/625
a) 11/36
b) 7/15
a) 35/36
b) 33/36

8.42

a) 1/324
6

8.43
8.44
8.45
8.46
8.47
8.48
8.49
8.50
8.51
8.52
8.53
8.54
8.55
8.56

b) 5/648
2

 2   98 
3


 100   100 
13/14
1/2
2/9
a) P=4/9. No són independents. b) P=0.85
P=0.007
P= 0.29
b) Teoria.
P=1/112
a) P(s=8)=0.09; P(s=9)=0.1 b) Teoria
c) 1/9 d) no ; sí.
a) P=0.05
b) P=0.15
0.2
P=10/19
9/19
P=5/9
5

8.57
8.58
8.59
8.60
8.61
9.1

7
 3  7 
a) Veure teoria.
b) P=26401/50000 o bé    5  
 10 
 10  10 
a) 1/6 , 1/12, 1/72, 1/1296 b) 108/343
P=198/293
a) P=494/8085
b) P=5251/8085
a) 1/9; 1/3
b) 1/3

4

La probabilitat de que un determinat alumne vagi a un determinat grup és 1/3
amb total independència de la resta de alumnes. Que en total hi hagi 600
alumnes no serveix de res.
Apliquem la fórmula de la probabilitat total:
P( junts)  PA al 1  B al 1  C al 1  PA al 2  B al 2  C al 2  PA al 3  B al 3  C al 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
          3

3 3 3 3 3 3 3 3 3
27 9

Solució B
9.2
Resolem aquest problema amb probabilitat condicionada, estudiant els
esdeveniments
Jp= Jack treu parell , Js= Jack treu senar
Bp= Bill treu parell , Bs= Bill treu senar

1 4 1 4 4
(A)
PSuma parell     
2 9 2 9 9

9.3
9.4

C
Resolem aquest problema amb la fórmula de Laplace i plantejant una equació:
Sigui x el nombre de boles verds.
1
6
 P( B) 
 6  x  4  6  24  x  18
4
6 x
Sol: B

9.5
9.6

D
Aplicant la fórmula de Laplace:

P

17
36

(B)

9.7
Resolem aquest problema amb la fórmula de la probabilitat Total:

P(Suma senar ) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2
5
             
4 3 4 3 4 3 2 3 12 12 12 6 12 12 12

(D)
9.8
Resolem aquest problema amb la fórmula de la probabilitat total:

P
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15

1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 1
15 5
            5  4  3  2  1 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 36
36 12

(B)
A
C
A
A
E
B
Un dels dos daus ha de ser “5”. Per tant, aplicant la fórmula de Laplace:
12 1
(E)
P

36 3

9.16
En total han de sumar 1, per tant
1 1 6 2 3 1
P(C )  1  P( A)  P( B)  1       (B)
3 2 6 6 6 6
9.17
9.23
9.29
9.35
9.41

E
D
B
D
C

10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5

a) 1/16
a) 4/25
a) 0.2
a) 0.45
a) 0.6

9.18
9.24
9.30
9.36
9.42

D
D
B
B
B

9.19
9.25
9.31
9.37
9.43
b) 7/16
b) 1/20
b) 0.6
b) 0.55
b) 0.9

D
B
D
C
C

9.20
9.26
9.32
9.38

c) 1/82
c) 0.55

B
C
C
B

9.21
9.27
9.33
9.39

B
D
B
C

9.22
9.28
9.34
9.40

B
D
B
D

10.1.6 a) 0.67
b) 0.06
10.1.7 a) PM   0.3
b) PN   0.4
c) PM  N   0.4
10.1.8 a) 0.5
b) 0.75
c) 0.25
10.1.9 17/54
10.1.10 8/15
10.1.11 13/25
10.1.12 4/15
10.1.13 a) 4/15
b) 3/10
c) 13/30
10.1.14 a) 0.152
b) 0.29
10.2.1 a) 1/12
b) 1/2
c) 11/36
d) 5/18
10.2.2 5/18
10.2.3 a) 0.18
b) 0.05
c) 0.95
10.2.4 1/8
10.2.5 a) 0.59
b) 0.44
10.2.6 a) 7/12
b) 1/5
10.2.7 a) 7/16
b) 1/7
10.3.1 0.6 (B)
10.3.2 11/37 (B)
10.3.3 1/3
10.3.4 5/18 (D)
10.3.5 0.1
10.3.6 3/16
10.3.7 4/9
10.3.8 13/16
10.3.9 a) 113/360
b) 48/113
10.3.10 156/683

