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इयत्ता: दहावी         संभाव्यता     विषय : गणित 1 

गुण: 20 गिु       िेळ: 1 तास  

प्रश्न 1 ला – कोणतेही पाच प्रश्न सोडिा. ( 5 गुण ) 

1. पढुील पर्ाार्ाांपैकी कोिती सांभाव्र्ता नाही? 

(A) 
2

3
   (B) 1.5 

(C) 15%   (D) 0.7 

2. दोन नािी एकाच वेळी फेकली असता नमनूा अवकाश ‘S’ व n(S) काढा.  

3. जर n(A) = 6 आणि n(S) = 36 असेल, तर P(A) = ?   

4. एक फसा फेकला असता वरच्र्ा पषृ्टभागावर सम सांख्र्ा रे्ण्र्ाची सांभाव्र्ता _____ असत.े  

5. P(A) =  

6. जर P(C) = 
1

5
 आणि n(C) = 4 तर n(S) णकती?  

 

 

प्रश्न 2 रा – कोणतेही तीन प्रश्न सोडिा. ( 6 गुण ) 

1. दोन नािी एकाच वेळी फेकली असता कमीत कमी एक छापा णमळिे र्ा घटनेची सांभाव्र्ता 

काढा.  

2. एका खोक्र्ात 3 लाल, 3 पाांढरे आणि तीन णहरवे चेंडू आहते. त्र्ातील एक चेंडू र्ादृणच्छक 

पद्धतीने काढला तर त्र्ा खोक्र्ातून लाल चेंडू णमळण्र्ाची सांभाव्र्ता काढा.  

3. पढुील प्रर्ोगासाठी नमनूा अवकाश (S) व त्र्ातील नमनूा घटकाांची सांख्र्ा n(S) णलहा.  

  (A)  अांकाांची पुनरावणृि न करता 2,3,5 र्ा अांकाांपासनू दोन अांकी सांख्र्ा तर्ार करा.  

4. एक नािे व एक फसा एकाच वेळी फेकला असता तर नमनूा अवकाश (S)  व नमनूा घटकाांची 

 सांख्र्ा n(S)  णलहा.  

प्रश्न 3 रा : कोणतेही तीन प्रश्न सोडिा. ( 9 गणु ) 

1. प्रत्रे्क काडावर एक र्ाप्रमािे 0  ते 5 र्ा पिूाांक सांख्र्ा णलहून तर्ार केलेली सहा काडे एका 

खोक्र्ात ठेवली आह.े तर पढुील प्रत्रे्क घटनेची सांभाव्र्ता काढा.  

घटना A: काडाावरील सांख्र्ा नैसणगाक सांख्र्ा असिे.  
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घटना B: काडाावरील सांख्र्ा 1 पेक्षा लहान सांख्र्ा असिे.  

घटना C: काडाावरील सांख्र्ा पिूा सांख्र्ा असिे.  

2. र्ोग्र् रीतीने णपसलेल्र्ा 52 पत्तर्ाांच्र्ा कॅटमधनू एक पिा काढला तर पढुील घटनाांची सांभाव्र्ता 

काढा. (1) एक्का णमळिे.   (2) इणपपक पिा णमळिे.  

3. दोन मलुगे (B1,B2)  व दोन मलुी (G1,G2) र्ाांच्र्ातून दोघाांची एक रापता सरुक्षा सणमणत 

बनवार्ची आह.े तर त्र्ासाठी नमनूा अवकाश णलणहण्र्ासाठी पढुील कृती पिूा करा.  

1. दोन मलुाांची सणमती =  

2. दोन मलुाांची सणमती =  

3. एक मलुगा व एक मलुगी र्ाांनी णमळून तर्ार होिारी सणमती =  

4. नमनूा अवकाश = {…, ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., } 

     4.  प्रत्र्ेक काडावर एक र्ाप्रमािे mathematics र्ा शब्दातील सवा अक्षरे णलणहली आणि ती 

 काडे पालथी ठेवली. त्र्ातून एक काडा उचलल्र्ास ते अक्षर ‘m’ असण्र्ाची सांभाव्र्ता काढा.    

 

 

 

 

 


