
Lístanse a continuación varios exemplos de exercicios adecuados para traballar os diferentes 

contidos da unidade (un exemplo para cada contido), ilustrando a clasificación nos niveis de 

dificultade e profundidade para que cada alumno poida traballar ó seu propio ritmo.  

En función das necesidades que vaian xurdindo, o profesor seleccionará máis exercicios 

similares ou distintos extraídos do libro de texto, de elaboración propia ou dalgunha outra 

fonte, insistindo naqueles que resulten máis proveitosos para o aprendizaxe dos alumnos. 

Exercicios de 1º nivel: 

1. Describe o espacio mostral asociado a cada un dos seguintes experimetos aleatorios. Para 

cada un deles escribe o suceso seguro, un suceso imposible e escribe un par de exemplos de 

sucesos posibles: 

a) Lanzar tres moedas  b) Lanzar 3 dados e anotar a suma dos puntos obtidos 

c) Extracción de dúas bolas dunha urna que contén catro bolas blancas e tres negras. 

d) O tempo, en relación á choiva, que haberá durante tres días consecutivos. 

e) Lanzar unha moeda 3 veces e contar o número de caras. 

 

2. Di cales dos seguintes sucesos corresponden a experiencias aleatorias ou deterministas, 

regulares ou irregulares e asígnalles probabilidade se podes: 

 

a) Obter un 3 ó lanzar un dado ben feito. 

b) Obter un 3 ó lanzar un dado irregular. 

c) Observar que o dado cae ó ceibalo dende unha altura. 

d) Anotar o tempo en que o dado tarda en tocar ó chan ó lanzalo dende unha altura. 

e) Extraer unha bola azul dun bote con composición descoñecida. 

f) Extraer un ouro dunha baralla española. 

g) Observar se un asegurado dunha compañía de seguros ten un accidente o próximo ano. 

h) Medir o tempo que dura un capítulo de “Os Simpson” 

3. Lanzamos 170 veces un dado fabricado artesanalmente por nós. Obtivemos os seguintes 

resultados: 

VALOR 1 2 3 4 5 6 

Nº VECES 22 17 41 55 32 3 

 

Di cal é a frecuencia absoluta e a frecuencia relativa dos seguintes sucesos: 

a) A={VALOR PAR} b) B={5,6} c) C={VALOR DISTINTO DE 6} 

 

¿Cres que o dado está ben construído?¿Por qué? Anota a estimación da probabilidade de que 

saia cada ún dos números neste dado (consideraremos a frecuencia relativa de cada valor 

como a súa probabilidade) 

 



 

4. Dado o experimento lanzar un dado e anotar o resultado, consideramos os sucesos 

A={3,4,5,6} e B={2,3,4}. 

a) Escribe os sucesos A, B, A’, B’, AUB, A∩B, AUA’ e A∩A’. 

5. Calcula as probabilidades dos seguintes sucesos ó extraer unha carta dunha baralla 

española: 

 

a) Sexa figura b) Sexa bastos ou espadas c) Sexa ouros ou rei 

 

6. Temos unha bolsa con 10 bolas numeradas do 0 o 9. As catro primeiras son blancas, a 

seguinte é negra e as cinco últimas son azuis. Calcula as probabilidades de que ó extraer unha 

bola: 

a) Sexa impar b) Sexa maior que 5 c) Non sexa 7  
d) Sexa negra e) Sexa azul  f) Non sexa blanca  
 
7. Nunha reunión de 10 deportistas, 7 deles participan nos 100 m e 5 en salto de lonxitude. 
Elíxese un ó chou: 
a) ¿Cál é a probabilidade de que corra os 100 m? 
b) ¿Cál é a de que participe nas dúas probas? 
c) ¿Cál é a de que participe nos 100m e non en salto de lonxitude? 

Exercicios de 2º nivel: 

1. Calcula as probabilidades dos sucesos do exercicio 4 (1º nivel) para un dado regular e para o 

dado defectuoso do exercicio 3. 

 

2. Calcula a probabilidade de obter un rei nunha baralla española ó extraer dúas cartas: 

a) Con reemplazamento 

b) Sen reemplazamento 

Calcula para ambos casos a probabilidade de que a primeira sexa un rei e de que a segunda 

sexa un as. Calcula a de que a primeira sexa un rei e a segunda non sexa un as. 

 

3. Lanzamos un dado dúas veces e anotamos a suma dos valores obtidos. Calcula: 

a) P[SUMA 2] b) P[SUMA 7] c) P[SUMA MAIOR QUE 5]  

d) P[SUMA MENOR QUE 4] e) P[SUMA 13] 

 

4. Lanzamos dous moedas e un dado. ¿Cal é a probabilidade de obter cara en ambas moedas e 

un seis no dado?.¿Cál é a de obter cruz nas moedas e 4 ou 6 no dado?¿E a probabilidade de 

obter al menos unha cara e obter un 6 no dado? 

5. Un 15% dos parafusos dunha marca barata son defectuosos e non enroscan adecuadamente 

ata o final. Un 53% dos empregados da ferretería comproban os parafusos antes de vendelos e 

só venden os que están ben feitos.  

Calcula a probabilidade de que se compro un parafuso sexa defectuoso. Calcula a 

probabilidade de que sexa correcto. 



 

6. Temos unha urna con 3 bolas azuis e 2 bolas vermellas. Extraemos dúas bolas sen 

reemplazamento. Calcula as probabilidades seguintes: 

a) P[1º vermella e 2º azul] b) P[vermella e azul en calquer orde] 

c) P[dúas vermellas]  d) P[dúas azuis] 

e) P[2º vermella sabendo que a 1º foi azul] = P[2ºvermella/1ºazul] 

f) P[2º vermella/1ºvermella] 

Exercicios do 3º nivel. 

1. Temos 3 urnas: A con 3 bolas vermellas e 5 negras, B con 2 vermellas e 1 negra e C con 2 

vermellas e 3 negras. Escollemos unha ó azar e extraemos unha bola. Se a bola foi vermella, 

¿cál é a probabilidade de que se sacase da urna A?¿E da B?¿E da C? 

 

2. Tres máquinas, A, B e C producen o 45%, 30% e 25% respectivamente do total das pezas 

producidas nunha fábrica. Os porcentaxes de producción defectuosa destas máquinas son do 

3%, 4% e 5%. 

a) Calcula a probabilidade de que unha peza ó chou sexa defectuosa. 

b) Tomamos, ó chou, unha peza, e resulta ser defectuosa. Calcula a probabilidade de que a 

produxera a máquina B. 

c) ¿Qué máquina ten a maior probabilidade de producir a citada peza defectuosa? 

3. Calcula a probabilidade do suceso A, sabendo que 2.P(A)+P(no A)=1.24 
 
4. Un exame consiste en escribir íntegramente un apartado elixido de tres sorteados dun tema 
que consta de 10 apartados. 
Supoñamos que a Cibrán só lle deu tempo a estudar  6 apartados. ¿Cál é a probabilidade de 
que coñeza algún dos apartados?¿E a probabilidade de que os coñeza todos? ¿Cál é a 
probabilidade de que non coñeza ningún? 
¿Saberías cantos temas debe estudiar para que a probabilidade de que saiba algún dos tres 
temas sexa maior que 0’9? 
 
5. Cuestión: e ti, ¿qué opinas?: Raquel é unha rapaza de 30 anos bastante enérxica. Estudiou 
matemáticas e rematou das primeiras da súa promoción. Cando era estudiante militou en 
movementos sociais, especialmente en grupos ecolóxicos e contra a discriminación. ¿Cál 
destas dúas afirmacións paréceche máis probable? 
a) Raquel traballa nun banco. 
b) Raquel traballa nun banco e é unha activa militante feminista. 
Solución: Á primeira vista parece que b) é unha opción moi probable, pero reflexionando máis 
profundamente b) contén a condición de a) e outra máis, polo tanto a probabilidade de que 
ocorra b) será sempre menor que a de a) 
 

Como xa se comentou, os exercicios de reforzo serán plantexados polo profesor en función 

das necesidades dos alumnos, insistindo naqueles conceptos que se queiran traballar pola 

dificultade que algún alumno poida ter. O profesor elixirá os máis adecuados, xa sexan creados 

por el mesmo ou extraídos dalgún libro ou caderno de exercicios. Esencialmente serán 

exercicios do 1º e 2º nivel adecuados para reforzar os conceptos aprendidos e repasar os máis 

básicos se é necesario. 



Exercicios de ampliación (inclúense exercicios de olimpiadas matemáticas de maior e menor 

dificultade): 

1. Nun equipo de fútbol temos 11 xogadores cuias camisetas están numeradas do 1 ó 11. 
Eliximos ó azar 6 deles. ¿Cál é a probabilidade de que a suma dos números das súas camisetas 
sexa impar? 
 
2. Unha máquina de xogo dun casino ten unha pantalla na que se ofrece un esquema (S-A-
{C,D}-B-G). Para comeza-lo xogo aparece unha bola no punto S. A cada impulso que recibe do 
xogador, esa bola móvese ata unha das letras inmediatas coa mesma probabilidade para cada 
unha delas. A partida termina ó ocorrer o primeiro dos dous feitos seguintes: 
 
a) A bola volve a S e o xogador perde. 
 
b) A bola chega a G e o xogador gaña. 
 
Pídese a probabilidade de que o xogador gañe e a duración media das partidas. 
 
2. A figura amosa un plano con rúas que delimitan 12 mazás cadradas. 
 
Unha persoa P vai dende A ata B e outra Q dende B ata A. ambas parten ó mesmo tempo 
seguindo camiños de lonxitude mínima coa mesma velocidade constante. En cada punto con 
dúas posibles opcións a tomar, ambas teñen a mesma probabilidade. Calcula a probabilidade 
de que se crucen. 

  

 

 

3. No 5º piso dunha casa de 7 estou esperando o ascensor que inicia o ascenso con dous 

inquilinos dentro. Sabendo que en cada piso viven 10 persoas e que son alleo á casa, ¿cál é a 

probabilidaed de que se pare no 5º piso? 

4. Considérase un triángulo equilátero de altura 1. Para todo punto P interior ó triángulo, 

sexan x, y e z as distancias de P ós lados do triángulo. 

 

a) Probar que x + y + z = 1 para todo punto P interior ó triángulo 

b) ¿Para qué puntos do triángulo verifícase que a distancia a un lado é maior que a suma das 

distancias ós outros dous? 

c) Calcula a probabilidade de que ó romper en tres trozos un pau de lonxitude 1, se poida 

formar un triángulo cos tres trozos. 

 

5. Elíxense aleatóriamente dous números reais entre 0 e 1; calcular a probabilidade de que un 

calquera deles sexa menor que o cadarado do outro. 

6. Temos tres bolsas con n bolas numeradas por 1, 2, 3, ..., n. Extraemos ó chou unha bola de 

cada bolsa. Sexan x, y, z os números das bolas extraídas. Calcular a probabilidade de que           

x + y = z. 

      B 

    

A    



Exemplos de exercicios relacionados con cada un dos criterios de avaliación para a posible 

inclusión na proba escrita:  

1. No lanzamento dun dado correcto consideramos os sucesos: A: “Obter impar” e B: “Obter 
múltiplo de 3” 
 
Calcula as seguintes probabilidades e describe os sucesos implicados. 

P A;  P B;  P A';  P B';  P A  B;  P A  B 

 
2. Temos unha urna con 6 bolas verdes e 4 bolas vermellas. Se sacamos dúas bolas, calcula as 
seguintes probabilidades: 
 
a) Probabilidade de que sexan dúas bolas verdes (con reemplazamento) 
 
b) Probabilidade de que saia unha bola de cada cor (con reemplazamento) 
 
c) A probabilidade pedida en a) sen reemplazamento. 
 
d) A probabilidade pedida en b) sen reemplazamento. 
 
 
 
3. Antón e Brais teñen dúas urnas, a urna A con 2 bolas negras e 3 blancas e a urna B con 4 
bolas negras e 3 blancas. 
 
Lanzan unha moeda. Se sae cara o xogador 1 saca unha bola da urna A. Se sae cruz o xogador 2 
saca unha bola da urba B. Se un xogador saca unha bola branca gaña, se un xogador saca unha 
bola negra perde (e gaña o outro). 
 

a) Calcula a probabilidade de que saia cara e a bola extraida sexa negra. 
 

b) Calcula a probabilidade de que saia cruz e a bola extraida sexa negra. 
 

c) Calcula a probabilidade de que gañe o xogador 1 e a de que gane o 2. 
 

Se a Brais non lle importa quen saia, ¿qué debe elixir Antón para ter máis posibilidades de 
gañar, o xogador 1 ou o 2? 
 

d) Se sabemos que a bola extraída foi blanca, usa o teorema de Bayes para calcular a 
probabilidade de que a 1º tirada fose cara (e por tando a bola a sacase o xogador 1). 
 


