
 

 

 
 

 
Probabilităţi 2 

 
퐸 = {푒 , 푒 , … , 푒 } 

퐴 ∈ 풫(퐸) ⇒ 푃(퐴) =
numărul cazurilor favorabile realizării evenimentului A

numărul cazurilor posibile ∈ [0,1] 

 
1.Într-o clasă sunt 30 de elevi, 12 pasionaţi de fotbal, 18 de baschet, iar 9 de fotbal şi baschet. Care 
este probabilitatea ca elevul să fie pasionat  

a) de fotbal, dar nu de baschet? 
b) de fotbal sau de baschet? 
c) de alte sporturi? 

 
2.Fie A, B două evenimente cu 푃(퐴) = , 푃(퐵) = , 푃(퐴 ∩ 퐵) = . Calculați 푃(퐴̅ ∩ 퐵). 
 
3.La un conferinţă participă 400 de persoane. Dintre aceştia 300 vorbesc engleza, 200 germana, 
100 franceza, 150 engleza şi germana, 75 engleza şi franceza, 40 germana şi franceza, 35 toate cele 
trei limbi. Care este probabilitatea ca o persoană să vorbească 

a) exact două din cele trei limbi? 
b) cel puţin una din limbi? 

 
4.Din 100 de mere, 20 sunt stricate. Care este probabilitatea ca scoţând 5 mere la întâmplare, să 
scoatem şi mere stricate? 
 
5.Determinaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două 
cifre, suma cifrelor numărului să fie 7. 
 
6.Determinaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, 
produsul cifrelor numărului să fie număr par. 
 
7.Determinaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea 퐴 = {1,2,3, … ,2016}, acesta să fie 
divizibil cu 4, dar să nu fie divizibil cu 16. 
 
8.Determinaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru 
cifre, acesta să aibă exact două cifre egale. 
 
9.Se aruncă simultan două zaruri de culori diferite. Evenimentul A este „numărul obţinut pe 
primul zar este mai mic decât cel obţinut pe al doilea”, iar B „suma numerelor obţinute pe cele 
două zaruri este mai mică decât 6”. Aflaţi probabilitatea evenimentului B condiţionat de A. 
 
10.O urnă conţine 7 bile albe şi 3 bile roşii. Se extrag pe rând două bile din urnă, fără repunerea 
bilei extrase înapoi. Care este probabilitatea de a extrage o bilă albă şi una roşie în această ordine? 
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