
EXERCICIS D’ARBRES – PROBABILITAT DE 3r ESO 

Realitza tots els exercicis indicant: 

Quin és l’experiment? 

De quin tipus és? 

Espai mostral ( fer l’arbre si cal ) 

El diagrama és regular? 

Podem aplicar el principi multiplicatiu? 

Quants resultats diferents hi ha? 

1.- Tenim una bossa amb 5 boles negres, 2 boles blanques i 1 vermella. Traiem 3 boles sense 

reposició. De quantes maneres diferents podem fer les extraccions? 

2.- Un despatx d’advocats atén els seus clients donant-los a triar: 

 El dia de visita ( de dilluns a divendres) 

 L’horari (matí o tarda) 

 L’advocat (Ld. Puig, Lda. Roca o Lda. Cases) 

Si sabem que el Sr. Puig no treballa els dilluns i la Sra. Roca no treballa a les tardes, de quantes 

maneres podem demanar hora de visita? 

3.- a) Quants codis de 2 lletres poden formar-se utilitzant només les lletres A, B, C, D i E. 

      b)  Amb les mateixes lletres, quantes formes d’elegir dues lletres diferents hi ha sense que 

importi l’ordre de les lletres. 

4.- Tres companys de pis han de repartir-se tres feines domèstiques (cuinar, comprar i netejar 

la casa). De quantes maneres diferents poden fer el repartiment? 

5.- Llancem una moneda  quatre vegades consecutives i anotem, en cada llançament si surt 

cara (C) o creu(X). Quants resultats diferents podem obtenir? 

6.- De quantes maneres es poden repartir dues feines diferents entre set treballadors d’una 

empresa, si no podem assignar dues feines al mateix treballador? 

7.- Si en el menú del dia d’un restaurant és possible triar entre 3 primers plats (verdura, sopa o 

arròs), 2 segons plats ( carn o peix) i 2 postres (fruita o gelat), quants menús diferents poden 

triar-se? 

8.- Un partit de futbol acaba amb el resultat de 2 gols a 3 (2-3). Quants resultats diferents 

s’han pogut donar des que el marcador estava a (0-0) fins que arriba a (2-3)? 

9.- Un equip de futbol té 2 equipacions, compostes de samarreta, pantalons i mitges, de colors 

diversos, verd i blau. Quantes maneres diferents de vestir-se tenen sense que repeteixen la 

indumentària? 



10.- De quantes maneres diferents poden posar-se les 4 lletres de la paraula MICO? 

11.- Llancem simultàniament una moneda  i un dau de 6 numerades de l'1 al 6. Descriu 

quantes possiblitats té l'experiment i quines són. 

12.- Quants nombres de 3 xifres, cap d'elles repetida, es poden formar amb els 

nombres  senars? Quins són? 

 


