
ÔN TẬP 
 

(LÀM VÀ NỘP CHO GIÁO VIÊN BẢN VIẾT TAY, PHÔ TÔ LẠI ĐỂ HỌC) 
 

I. Lý thuyết 
Em hãy tóm tắt lại toàn bộ nội dung lý thuyết môn Xác suất Thống kê thành hệ thống trong không 
quá 8 trang giấy A4. 

II. Bài tập 
Làm các đề thi sau đây: 

ĐỀ 1 
 

Câu 1. Có hai lô hàng, lô thứ nhất có 8 sản phẩm trong đó có 3 phế phẩm, lô thứ hai có 6 sản phẩm trong đó 
có 2 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên từ lô thứ nhất 1 sản phẩm, từ lô thứ hai 2 sản phẩm. Gọi X là số phế phẩm 
trong 3 sản phẩm lấy ra. Lập bảng phân bố xác suất của X. 
 
Câu 2. Cho X  là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ    

320x (1 x) khi 0 x 1
f (x)

0 khi x (0;1)
   

 


 

a) Tính kỳ vọng và phương sai của X. 

b) Tìm hàm phân bố của X, từ đó hãy tính  P 0.2 X 0.5  . 

 
Câu 3. Tiến hành 30 quan sát về đại lượng ngẫu nhiên X ta thu được số liệu có  

XX 5.52, s 2.05   

a) Với độ tin cậy 0.95  , hãy chỉ ra khoảng tin cậy cho EX . 

b) Giả sử thêm rằng X có phân phối chuẩn. Với  mức ý nghĩa 0.05 có thể nói EX 5.5  được không? 
 

Câu 4.  Trong một vườn cây, tỷ lệ côn trùng có phân bố như sau 
Bọ rùa Ong Mọt ngũ cốc Sâu xanh Bướm 
10% 20% 30% 35% 5% 

 Sau khi phun một loại thuốc trừ sâu,  người ta bắt ngẫu nhiên một số côn trùng và được kết quả sau: 
Bọ rùa Ong Mọt ngũ cốc Sâu xanh Bướm 

28 (con) 23 17 29 9 
a) Hỏi rằng thuốc trừ sâu có làm thay đổi cơ cấu côn trùng trong vườn không ? 0.05  . 
b) Tỷ lệ sâu xanh trong vườn có giảm đi không ? 0.10  . 

 
Cho biết:   

29 29 4u(0.10) 1.28, u(0.05) 1.65, u(0.025) 1.96, t (0.025) 2.05, t (0.05) 1.70, (0.05) 9.49        

---------- HẾT --------- 



ĐỀ 2 
 

Câu 1. Hai xạ thủ, mỗi người bắn hai viên đạn vào bia. Xác suất bắn trúng đích trong mỗi lần bắn của các xạ 
thủ tương ứng là 0.3 và 0.4. Gọi X là tổng số viên đạn trúng đích của hai xạ thủ. Lập bảng phân phối xác 
suất của X . 
Câu 2.  Cho X  và Y là hai đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ đồng thời là   

212 ( ) khi 0 , 1
( , ) 7

0 otherwise

x xy x y
f x y

    


 

a) Tìm hàm mật độ của X  và Y,  kiểm tra tính độc lập giữa X  và Y . 
b) Tính (2 )D X Y   và ( 1)P X Y   

 Câu 3. Cho X  là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn 2N( , )   với tham số 2  đã biết. Sử dụng 

phương pháp hợp lý cực đại để tìm ước lượng điểm cho EX . Ước lượng đó có là ước lượng không chệch, 
ước lượng vững không? 
Câu 4. Tiến hành 50 quan sát về đại lượng ngẫu nhiên X  ta thu được số liệu có  

XX 5.52,s 2.05  . 

a) Với độ tin cậy 0.95  , hãy chỉ ra khoảng tin cậy cho EX . 

b)  Nếu giả thiết rằng X  có phân phối chuẩn thì với mức ý nghĩa 0.05   có thể nói EX  lớn hơn 
5.50; DX  lớn hơn 4.00 được không?  

Câu 5. Cho X  là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối 2N( , )  . Xét bài toán: Giả thiết: 2 1  ; đối thiết: 

2 2.   Ta sử dụng miền tiêu chuẩn có dạng  2S s a  . 

a) Tính xác suất mắc các loại sai lầm và xác suất có các quyết định đúng khi a 1.30  và số quan sát 
là n 30 . 
b) Với cỡ mẫu không đổi, tìm a  để xác suất mắc sai lầm loại một không quá 0.05 . Khi đó xác suất 
mắc sai lầm loại hai bằng bao nhiêu? 

Cho biết:  2
49 49 49u(0.05) 1.65,  u(0.025) 1.96,  t (0.05) 1.67,  t (0.025) 2.01,  (0.05) 67.5      , 

P( 39) 0.10,  P( 19.50) 0.09,  P( 21.30) 0.16,  P( 42.6) 0.05             với  có phân 

phối khi-bình phương 29 bậc tự do. 
------------- HẾT ------------- 



ĐỀ 3 
 

Câu 1. Một bệnh nhân bị nghi mắc một trong hai bệnh A và B. Xác suất mắc bệnh A là 0.6 và xác suất mắc 
bệnh B là 0.4. Người ta thực hiện xét nghiệm T để có cơ sở chuẩn đoán tốt hơn. Nếu người đó mắc bệnh A 
thì xác suất xét nghiệm T cho kết quả dương tính là 0.8 còn nếu người đó mắc bệnh B thì xác suất xét 
nghiệm T cho kết quả dương tính là 0.1. Khi tiến hành xét nghiệm T, người ta thấy nó cho kết quả dương 
tính. Hỏi khi đó xác suất bệnh nhân mắc bệnh A là bao nhiêu? 
 
Câu 2. Biết rằng số thư mà cơ quan A nhận được trong một ngày là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố Poát-
Xông (Poisson) với tham số 2  .  

a) Tính xác suất để trong một ngày cơ quan nhận được không quá 2 lá thư. 
b) Số lá thư trung bình mà cơ quan A nhận được trong 1 tuần là bao nhiêu? 

 
Câu 3. Cho X  và Y là hai đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ đồng thời là   

26 ( ) khi 0 , 1
( , ) 5

0 otherwise

x y x y
f x y

    


 

Tính các giá trị sau: Cov(X,Y)  và P(X Y 1).   Hỏi X và Y có độc lập không? 

 
 Câu 4. Người ta điều tra mức thu nhập hàng tháng của một số người dân trong một vùng và được số liệu sau 
đây: 

Mức thu nhập (triệu đồng) 0 --> 1 1 --> 2 2 --> 3 3 --> 4 4 --> 5 5 --> 6 
Số người 3 8 12 14 9 4 

a) Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng mức thu nhập trung bình hàng tháng của người dân ở vùng đó. 
b) Có người nói rằng mức thu nhập trung bình hàng tháng của người dân vùng đó là 3.5 triệu đồng. 
Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm tra xem người đó nói có đúng không? 

 
Câu 5. Đo chiều cao của 12 cặp bố và con người ta được kết quả sau: 

X - Bố (inches) 65 63 67 64 68 62 70 66 68 67 69 71 
Y - Con (inches) 68 66 68 65 69 66 68 65 71 67 68 70 

a) Tính hệ số tương quan mẫu giữa X và Y. 
b) Tìm hàm hồi quy tuyến tính thực nghiệm của Y theo X. Dựa vào hàm hồi quy, hãy dự đoán chiều 
cao của con nếu chiều cao của bố là 68.5 inches. 

 

Cho biết:     49 49u(0.05) 1.65,  u(0.025) 1.96,  t (0.05) 1.67,  t (0.025) 2.01. 

------------ HẾT ---------- 
 



ĐỀ 4 
Câu 1. Một doanh nghiệp xuất khẩu một lô hàng gồm 50 nghìn đôi giày vào thị trường A. Nhà nhập khẩu 
tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên 100 đôi, nếu có không quá 2 đôi bị lỗi thì chấp nhận lô hàng.  

a) Tính xác suất lô hàng được chấp nhận. Biết rằng tỷ lệ số đôi bị lỗi trong lô hàng là 2%. 
b) Nếu muốn lô hàng được chấp nhận với xác suất không dưới 0.95 thì trong lô hàng đó được phép có tối 
đa bao nhiêu đôi bị lỗi ? 

Câu 2. Cho X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ 
24 (1 ) khi (0;1)( )

0 khi (0;1)
x x xf x

x

   


 

a) Tìm kỳ vọng và độ lệch chuẩn của X. 

b) Tìm medX và tính 10
2

P X   
 

. 

c) Ta tiến hành quan sát giá trị của X. Tính xác suất đến lần thứ 5 ta mới nhận được giá trị lớn hơn 1
2

. 

Câu 3. Khi nghiên cứu về mức mua sắm hàng hóa của khách hàng tại một siêu thị trong những ngày bình 
thường, người ta thu được kết quả sau: 

Tiền mua hàng 
(triệu đồng) 

[0;0.2)  [0.2;0.5)  [0.5;1.0)  [1.0;1.5)  [1.5;2.0)  2.0  

Tỷ lệ khách 
hàng (%) 

15 31 24 13 10 7 

Khi siêu thị tiến hành khuyến mãi, người ta thăm dò mức chi tiêu của khách hàng và thu được kết quả sau: 
Tiền mua hàng 
(Triệu đồng) 

[0;0.2)  [0.2;0.5)  [0.5;1.0)  [1.0;1.5)  [1.5;2.0)  2.0  

Số khách hàng  
 

40 53 98 47 36 31 

a) Với mức ý nghĩa 5%, có thể nói việc khuyến mãi đã làm thay đổi mức chi tiêu của khách hàng không ? 
b) Với mức ý nghĩa 10%, có thể nói tỷ lệ khách hàng mua sắm từ 1 triệu đồng trở lên khi siêu thị khuyến 
mãi đã tăng so với tỷ lệ đó ở thời điểm trước khuyến mãi hay không ? 
c) Với độ tin cậy 90%, hãy ước lượng mức mua sắm trung bình của khách hàng khi siêu thị khuyến mãi. 
 

Câu 4. Khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa mức tăng chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng GDP người 
ta thu được số liệu sau: 

Năm 2002 2003 2004 2005 2006 
Mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (X%) 3.9 3.1 7.8 8.3 7.5 
Tốc độ tăng trưởng GDP (Y%) 7.0 7.2 7.7 8.4 7.8 

a) Tính hệ số tương quan giữa X và Y. 
b) Lập phương trình hồi quy tuyến tính của Y theo X. Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP khi mức tăng chỉ 
số giá tiêu dùng là 6%. 

------------ HẾT ------------- 



ĐỀ 5 
 

Câu 1. Một nhà máy có ba phân xưởng tương ứng làm ra 20%, 30% và 50% số sản phẩm của nhà máy. Tỷ lệ 
sản phẩm bị lỗi của các phân xưởng tương ứng là 2%, 3% và 4%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà 
máy. 

a) Tính xác suất sản phẩm đó là sản phẩm tốt. Nếu sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt thì xác suất sản phẩm 
đó do phân xưởng thứ hai sản xuất bằng bao nhiêu ? 
b) Người ta lấy ngẫu nhiên từng sản phẩm của nhà máy. Tính xác suất phải lấy đến lần thứ năm mới 
được sản phẩm bị lỗi. 

Câu 2. Cho X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ 
43 (1 ) khi (0;1)( )

0 khi (0;1)
x x xf x

x

   


 

a) Tìm kỳ vọng và độ lệch chuẩn của X. 

b) Tìm modX và tính 10
2

P X   
 

. 

c) Tiến hành quan sát giá trị của X. Tính xác suất trong 5 lần quan sát có đúng hai lần X nhận giá trị nhỏ 

hơn 1
2

. 

Câu 3. Giả sử rằng tỷ lệ sinh tự nhiên của con người là 49% nữ và 51% nam. Người ta nghi ngờ do có sự can 
thiệp của con người nên đã làm thay đổi tỷ lệ sinh tự nhiên, dẫn đến nguy cơ mất cân bằng giới tính ở người 
trưởng thành. Một tổ chức phi chính phủ đã tiến hành điều tra ngẫu nhiên 2000 ca mới sinh, kết quả là có 
940 em bé nữ và 1060 em bé nam. 

a) Với mức ý nghĩa 5%, có thể nói tỷ lệ sinh đã thay đổi so với tỷ lệ sinh tự nhiên không ? 
b) Với mức ý nghĩa 5%, có bao nhiêu em bé nam trong số 2000 em mới sinh thì ta vẫn có thể coi tỷ lệ 
sinh không thay đổi so với tỷ lệ sinh tự nhiên ? 
c) Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng tỷ lệ sinh số em bé nữ. 
 

Câu 4. Khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa tỷ lệ tăng số xe máy và tỷ lệ tăng số người chết vì tai nạn giao 
thông người ta thu được số liệu sau: 

Năm 1993 1995 1997 2000 2001 
Tỷ lệ tăng số xe máy (X%) 42.4 13.0 6.0 15.7 29.6 
Tỷ lệ tăng số người chết (Y%) 43.0 7.5 4.8 12.4 39.7 

a) Tính hệ số tương quan giữa X và Y, rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa tỷ lệ tăng số xe máy và tỷ lệ 
tăng số người chết do tai nạn giao thông. 
b) Lập phương trình hồi quy tuyến tính của X theo Y. Dự báo tỷ lệ tăng số số xe máy khi tỷ lệ tăng số 
người chết là 15%. 

 
------------- HẾT --------------- 



ĐỀ 6 
 

Câu 1. Một nhà máy có ba phân xưởng tương ứng làm ra 25%, 35% và 40% số sản phẩm của nhà máy. Tỷ lệ 
sản phẩm bị lỗi của các phân xưởng tương ứng là 2%, 3% và 4%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà 
máy. 

a) Tính xác suất sản phẩm đó là sản phẩm tốt. Nếu sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt thì xác suất sản 
phẩm đó do phân xưởng thứ ba sản xuất bằng bao nhiêu ? 

b) Người ta lấy ngẫu nhiên từng sản phẩm của nhà máy. Tính xác suất phải lấy đến lần thứ ba mới được 
sản phẩm bị lỗi. 

Câu 2. Cho X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ 
212 (1 ) khi (0;1)( )

0 khi (0;1)
x x xf x

x

   


 

a) Tìm kỳ vọng và độ lệch chuẩn của X. 

b) Tìm ModX và tính 10
2

P X   
 

. 

c) Tiến hành quan sát giá trị của X. Tính xác suất trong 5 lần quan sát có đúng hai lần X nhận giá trị nhỏ 

hơn 1
2

. 

Câu 3. Giả sử rằng tỷ lệ sinh tự nhiên của con người là 49% nữ và 51% nam. Người ta nghi ngờ do có sự can 
thiệp của con người nên đã làm thay đổi tỷ lệ sinh tự nhiên, dẫn đến nguy cơ mất cân bằng giới tính ở lớp 
người trưởng thành. Một tổ chức đã tiến hành điều tra ngẫu nhiên 2000 ca mới sinh, kết quả là có 960 em bé 
nữ và 1040 em bé nam. 

a) Với mức ý nghĩa 5%, có thể nói tỷ lệ sinh đã thay đổi so với tỷ lệ sinh tự nhiên không ? 
b) Với mức ý nghĩa 5%, có bao nhiêu em bé nữ trong số 2000 em mới sinh thì ta vẫn có thể coi tỷ lệ 

sinh không thay đổi so với tỷ lệ sinh tự nhiên ? 
c) Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng tỷ lệ sinh số em bé nam. 
 

Câu 4. Khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa tỷ lệ tăng số xe máy và tỷ lệ tăng số người chết vì tai nạn giao 
thông người ta thu được số liệu sau: 

Năm 1993 1995 1997 2000 2001 
Tỷ lệ tăng số xe máy (X %) 42.4 13.0 6.0 15.7 29.6 
Tỷ lệ tăng số người chết (Y %) 43.0 7.5 4.8 12.4 39.7 

a) Tính hệ số tương quan mẫu giữa X và Y, rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa tỷ lệ tăng số xe máy và 
tỷ lệ tăng số người chết do tai nạn giao thông. 

b) Lập phương trình hồi quy tuyến tính thực nghiệm của Y theo X. Dự báo tỷ lệ tăng số người chết khi tỷ 
lệ tăng số xe máy là 20%. 

 
----------------- HẾT -------------- 

 



 
ĐỀ 7 

 
Câu 1. Một doanh nghiệp xuất khẩu một lô hàng gồm 50 nghìn đôi giày vào thị trường A. Nhà nhập khẩu 
tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên 100 đôi, nếu có không quá 2 đôi bị lỗi thì chấp nhận lô hàng.  

a) Tính xác suất lô hàng được chấp nhận. Biết rằng tỷ lệ số đôi bị lỗi trong lô hàng là 2%. 
b) Biết rằng lô hàng đã được chấp nhận. Tính xác suất trong số 100 đôi được kiểm tra, có đúng 1 đôi giày 
bị lỗi. 
c) Nếu muốn lô hàng được chấp nhận với xác suất không dưới 0.95 thì trong lô hàng đó được phép có tối 
đa bao nhiêu đôi bị lỗi ? 

Câu 2. Cho X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ 
24 (1 ) khi (0;1)( )

0 khi (0;1)
x x xf x

x

   


. 

a) Tính kỳ vọng và độ lệch chuẩn của X. 

b) Tìm MedX và tính 10
2

P X   
 

. 

c) Tiến hành quan sát giá trị của X. Tính xác suất đến lần quan sát thứ 5 ta mới nhận được giá trị lớn hơn 
1
2

. 

Câu 3. Cho X, Y là hai đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ đồng thời là  
( ) khi ( , ) [0;1] [0;1]

( , )
0 khi ( , ) [0;1] [0;1]
k x y x y

f x y
x y

  
   

. 

a) Tìm k và tính ( )P Y X . 

b) Tính ( , )Cov X Y . 

c) Tìm hàm mật độ của X. Kiểm tra tính độc lập giữa X và Y. 

Câu 4. Cho  nX  là dãy các đại lượng ngẫu nhiên đôi một không tương quan và có phân bố  

  
    ( 1, 2,...n  ). 

 
 

Chứng minh rằng dãy  nX   tuân theo luật số lớn. Tìm giới hạn của dãy  nX  theo phân bố. 

--------- HẾT ----------- 

nX  -1 1 

 P  
1 1
2 2n
  1 1

2 2n
  



ĐỀ 8 
 

Câu 1. Có hai chuồng thỏ, chuồng thứ nhất chứa 3 con đen và 7 con trắng, chuồng thứ hai chứa 5 con trắng 
và 9 con đen. Từ chuồng thứ nhất, ta bắt một con thả vào chuồng thứ hai, sau đó lại bắt một con từ chuồng 
thứ hai ra. Biết rằng ở lần bắt  sau ta được con thỏ trắng. Tính xác suất con thỏ trắng này là của chuồng thứ 
hai. 
 
Câu 2. Cho X là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ  

 
 

2 1;4

1;4

(3 2 )         
( )          

0                          

   


k x x x
f x

x
 

a) Tìm hằng số k , tính kỳ vọng và phương sai của X. 
b) Tìm hàm phân phối của X, từ đó tính P(2 < X < 3). 

c) Tìm hàm mật độ của Y= X . 
Câu 3. Cho X, Y  là 2 biến ngẫu nhiên có hàm mật độ đồng thời là  

2 2( ) khi , [0;1]
( , )

0 otherwise
k x y x y

f x y
  

 


 

 a) Tìm k và tính ( 1)P X Y   

 b) Tính hệ số tương quan giữa X và Y. 
 c) Kiểm tra tính độc lập giữa X và Y. 
Câu 4. Trong một cuộc điều tra về năng suất lúa, người ta đã lấy mẫu ở 100 điểm và thu được số liệu như 
sau: 

Năng suất (tạ/ha) 27 32 33 35 37 38 39 
Số điểm 4 11 28 36 12 7 2 

Gọi X là năng suất của lúa (tạ/ha). Giả sử rằng X có phân phối chuẩn. 
a) Chỉ ra ước lượng điểm cho EX và DX. 
b) Với độ tin cậy 95%,  EX và DX nằm trong khoảng nào? 
c) Với mức ý nghĩa 5%, có thể nói EX lớn hơn 35 được không? 

Cho biết:   

                   
99 99

(0.05) (0.025) 99(0.05)

99(0.025) (0.975) (0.025)

      1.65; 1.96; 1.64;

1.96; =73.2; =128.5                    

  



u u t

t  
 

--------- HẾT --------- 
 


