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BÀI TẬP NHỊ THỨC NEWTON – XÁC SUẤT 

1. NHỊ THỨC NEWTON 

1.1. Viết khai triển theo công thức nhị thức Newton: 
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1.2. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị 

thức Newton:  
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1.3. Tìm số hạng đứng giữa trong khai triển 
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1.4. Tìm số hạng thứ 10 trong khai triển 

15
1

x
x

 
 

 
 

1.5. Biết hệ số của số hạng thứ 3 trong khai triển nhị 

thức Newton 
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 bằng 5. Tìm số mũ n ? 

1.6. Tổng các hệ số trong khai triển 
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64. Hãy tìm số mũ n và số hạng thứ 3 trong khai triển 

nhị thức Newton đã cho. 

1.7. Biết hệ số của 2x  trong khai triển của (1 3 )nx  là 

90. Hãy tìm n ? 

1.8. Trong khai triển của 3 6( ) ( )x a x b  , hệ số của 

7x  là -9 và không có số hạng chứa 8x . Tìm a và b. 

1.9. Trong khai triển (1 )nax  ta có số hạng đầu là 1, 

số hạng thứ hai là 24x, số hạng thứ ba là 2252x . Hãy 

tìm a và n ? 

1.10. Tìm hệ số của số hạng chứa 2x  trong khai triển 

nhị thức Newton của 3
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, biết tổng của 3 hệ số 

của 3 số hạng đầu tiên bằng 11. 

1.11. Tìm hệ số của 8x  trong khai triển nhị thức 

Newton của 5
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, biết rằng  
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     (n là số nguyên dương, x > 0) 

1.12. Tìm hệ số của 5x  trong khai triển biểu thức sau 

thành đa thức: 

4 5 6 7( ) (2 1) (2 1) (2 1) (2 1)f x x x x x         

2. XÁC SUẤT 

2.1. Với phép thử gieo một đồng xu hai lần liên tiếp. 

a) Mô tả không gian mẫu. 

b) A: “Mặt sấp xuất hiện đúng một lần”. Tính P(A)? 

2.2. Với phép thử gieo một đồng xu ba lần liên tiếp. 

Tính xác suất để mặt ngửa xuất hiện ít nhất hai lần ? 

2.3. Một hộp chứa 10 viên bi, trong đó có 5 viên màu 

đỏ, 3 bi màu xanh, 2 bi màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 2 

bi. Tính xác suất để: 

a) Cả hai bi lấy ra đều là bi đỏ ? 

b) Trong 2 bi lấy ra, có 1 bi xanh và 1 bi vàng ? 

2.4. Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất 2 lần 

liên tiếp. 

a) Mô tả không gian mẫu ? 

b) Gọi A: “Tổng số chấm xuất hiện ở 2 lần gieo lớn 

hơn 8”. Tính P(A) 

c) Gọi B: “Hiệu số chấm trên 2 mặt ở hai lần gieo 

đúng bằng 5”. Tính P(B) ? 

2.5. Chi đoàn của lớp 11A có 25 đoàn viên nam và 10 

đoàn viên nữ. 

a) Chọn ngẫu nhiên một đoàn viên làm lớp phó lao 

động. Tìm xác suất để bạn được chọn là nữ ? 

b) Chọn ngẫu nhiên 2 đoàn viên trong chi đoàn đi 

tham dự hội trại 26/3. Tìm xác suất để hai bạn được 

chọn có đúng 1 nam, 1 nữ ? 

2.6. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên gồm 4 chữ số 

khác nhau. Gọi A là biến cố “Số tự nhiên được chọn 

gồm bốn chữ số 1, 2, 3, 4”. Tính P(A). 

2.7. Khi mua một vé số kiến thiết, nó gồm một dãy 6 

số (không nhất thiết phải khác nhau). 

Tính xác suất để một người mua 100 tấm vé số trúng 

giải đặc biệt ? 

2.8. Khi dùng thẻ cào nạp tiền vào điện thoại, bạn 

phải nhập một dãy liên tiếp gồm 14 chữ số (không 

nhất thiết phải khác nhau) vào máy và bấm OK. Bạn 

An đi về quê ngoại chơi mà điện thoại thì lại hết tiền, 

nhưng bạn An thì muốn nhắn tin sms cho bạn, nhưng 

các đại lý bán thẻ điện thoại thì quá xa, trời thì tối và 

mưa tầm tả. Bạn An quyết định nhập ngẫu nhiên một 

dãy gồm 14 số rồi bấm OK. Tính xác suất để bạn An 

có thể nạp tiền thành công. Biết rằng mỗi số điện 

thoại chỉ được nạp sai tối đa 5 lần mà thôi. 
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2.9. Một tổ có 9 học sinh, trong đó có 5 nam. Cần xếp 

9 bạn của tổ vào một hàng dọc. Tính xác suất sao cho 

không có hai bạn nam nào đứng kề nhau ? 

2.10. Trong một buổi tiệc sinh nhật các bạn An, Bình, 

Xuân, Thu, Cúc, Lan và Lâm muốn chụp hình lưu 

niệm và họ đứng ngẫu nhiên thành một hàng ngang. 

Tính xác suất để hình được chụp có hai bạn Bình và 

Lan đứng cạnh nhau ? 

2.11. Một tổ có 9 học sinh, trong đó có 3 nữ. Phân 9 

học sinh này về sinh hoạt hè với 3 nhóm thiếu nhi, 

mỗi nhóm 3 học sinh. Tìm xác suất để mỗi nhóm 

thiếu nhi có đúng một học sinh nữ ? 

2.12. Trong một giỏ hoa có 6 bông hoa, trong đó có 4 

bông màu trắng, 2 bông màu đỏ. Tính xác suất sao 

cho trong 3 bông hoa lấy ra có: 

a) có đúng 2 bông trắng ? 

b) nhiều nhất 2 bông trắng ? 

2.13. Xếp ngẫu nhiên 10 bạn đứng vào một hàng dọc, 

trong đó có 2 bạn Dũng và Hồng. Tính xác suất sao 

cho: 

a) Dũng và Hồng đứng đầu hàng ? 

b) Dũng và Hồng đứng cạnh nhau ? 

c) Dũng và Hồng không đứng cạnh nhau ?  

2.14. Hai xạ thủ lần lượt bắn mỗi người một viên đạn 

vào bia với xác suất trúng đích của người thứ nhất là 

85% và của người thứ hai là 70% Tính xác suất để: 

a) Có đúng một viên đạn được bắn trúng đích. 

b) Cả hai viên đạn được bắn trúng đích. 

c) Có ít nhất một viên đạn được bắn trúng đích. 

d) Không có viên đạn nào được bắn trúng đích. 

2.15. Một hộp chứa 3 bi đỏ, 7 bi xanh và 15 bi vàng. 

Một hộp khác chứa 10 bi đỏ, 6 bi xanh và 9 bi vàng. 

Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp một bi. Tìm xác suất để: 

a) Hai bi rút ra cùng màu ? 

b) Hai bi rút ra khác màu ? 

2.16. Trong một cuộc thi học sinh giỏi Toán, toàn 

trường có 3 em đạt giải nhất, 5 em đạt giải nhì và 12 

em đạt giải ba. Chọn ngẫu nhiên 2 em để báo cáo 

thành tích trong buổi sinh hoạt dưới cờ. Tính xác suất 

để trong số đó có ít nhất một em đạt giải nhất ? 

2.17. Một hộp có 5 bi đỏ, 3 bi xanh và 2 bi trắng. Lấy 

ngẫu nhiên 3 viên bi (có hoàn lại). Tính xác suất để 

lấy được 1 bi đỏ, 1 bi xanh và 1 bi trắng. 

3. ÔN TẬP CHƯƠNG II 

3.1. Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7 có thể lập được bao 

nhiêu số: 

a) Có 4 chữ số khác nhau và phải là số lẻ? 

b) Có 4 chữ số khác nhau và phải là số chẵn ? 

c) Có 4 chữ số khác nhau và phải có mặt chữ số 5 ? 

3.2. Một lớp có 15 nam và 20 nữ. Cần chọn ra một 

nhóm 5 người tham gia làm báo tường. Hỏi có bao 

nhiêu cách chọn nhóm sao cho có ít nhất một nam ? 

3.3. Có bao nhiêu con đường đi từ A đến E (mỗi điểm 

chi đi qua đúng một lần): 

 

 

 

Chuyện vui    xác suất 

Xác suất 1% 

Một bệnh nhân tỏ ra lo lắng trước khi được mổ bằng một phương 

pháp mới. Bác sĩ phẫu thuật động viên: “Anh yên tâm đi, trường 

hợp của anh chắc chắn thành công!”. 

“Dạ sao bác sĩ có thể nói chắc vậy, em nghe nói tỉ lệ thành công 

của phương pháp này chỉ là 1%!”. 

“OK. Nhưng tôi đã mổ 99 ca rồi”. 

“Kết quả như thế nào bác sĩ”. 

“Thì thất bại hết, nhưng anh may mắn là ca thứ 100, nên thành 

công là đương nhiên thôi” ! 

Con voi 

Trong chiến tranh thế giới lần thứ II, vào năm 1941 máy bay Đức 

oanh tạc Matxcova dữ đội, mọi người thường ngủ trong hầm, 

riêng một nhà  xác suất thì không thèm xuống… 

Khi được hỏi, ông ta trả lời : “Ở Matxcova có 5 triệu dân, xác 

suất trúng bom cho một người nào đó là quá thấp!”. Đến một 

hôm nọ mọi người thấy ông ở trong hầm nên rất ngạc nhiên và 

hỏi ông vì sao. Ông trả lời: “Ồ, có 5 triệu dân ở 

Matxcova và chỉ có một con voi ở Sở thú, thế 

mà bạn biết không, hôm qua bọn Đức ném bom 

chết con voi đó mất !” 

 Hơn một vạn người xem… 

Trong một trận đá banh, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy một 

người cứ ngồi lẩm bẩm: “Hơn 1 vạn người xem, 22 cầu thủ, 3 

trọng tài, gần 5 trăm cảnh sát…;Hơn 1 vạn người xem, 22 cầu 

thủ, 3 trọng tài, gần 5 trăm cảnh sát…;Hơn 1 vạn người xem, 22 

cầu thủ, 3 trọng tài, gần 5 trăm cảnh sát…;”… 

Người ngồi bên cạnh cuối cùng phải hỏi vì sao ông ta cứ lẩm 

bẩm như vậy. Ông ta bực bội trả lời: “Ông nghĩ xem hơn 1 vạn 

người xem, 22 cầu thủ, 3 trọng tài, gần 5 trăm cảnh sát… Thế mà 

có con chim bay qua và nó lại “thả bom” lên đúng 

đầu của tôi…” 
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