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I. Phần chung cho cả học phần 

1. Mục tiêu của học phần:  

1.1. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về:  

- Phần xác suất: Giải tích tổ hợp, các định nghĩa về xác suất (đặc biệt là 

định nghĩa cổ điển), các định lý cơ bản của xác suất, biến ngẫu nhiên, các tham 

số đặc trưng và một số quy luật phân phối xác suất thông dụng (đặc biệt là quy 

luật phân phối chuẩn). 

- Phần thống kê: Các dạng mẫu và các tham số đặc trưng: kỳ vọng mẫu, 

phương sai mẫu, phương sai điều chỉnh mẫu, độ lệch mẫu, độ lệch điều chỉnh 

mẫu, tần suất mẫu,…; Bài toán ước lượng tham số; bài toán kiểm định giả thuyết 

thống kê và bài toán tương quan hồi quy. 

- Ở mỗi nội dung sinh viên cần biết cách tính, phương pháp giải và ứng 

dụng vào giải quyết các bài toán thực tế trong các ngành nông lâm nghiệp và 

trong đời sống kinh tế xã hội.  

1.2. Kỹ năng:  

- Tính được xác suất bằng định nghĩa cổ điển và các định lý cơ bản của 

xác suất, từ đó áp dụng vào các bài toán thực tế.   

- Biết cách lập bảng phân phối xác suất, hàm phân phối xác suất, tính 

toán thành thạo các tham số đặc trưng như kỳ vọng, phương sai,… ; Biết cách 

tìm hàm mật độ thông qua hàm phân phối và ngược lại; Biết cách tính xác suất 

của biến ngẫu nhiên thông qua hàm mật độ, hàm phân phối,… qua đó áp dụng 

vào các bài toán thực tế cụ thể. 

- Tính toán thành thạo các tham số đặc trưng của mẫu: kỳ vọng mẫu, 

phương sai mẫu,…. Áp dụng vào giải các bài toán của các chương sau. 

- Giải thành thạo các bài toán ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết 

thống kê. Áp dụng giải quyết được các bài toán thống kê, đặc biệt các bài toán  

trong lĩnh vực thống kê sinh học, kinh tế, nông lâm nghiệp.   

- Giải thành thạo bài toán tương quan hồi quy. Hiểu được ý nghĩa của các 

bài toán này và áp dụng vào giải quyết các bài toán thực tế.   

1.3. Thái độ: Sinh viên nghiêm túc và có hứng thú tiếp thu bài giảng. 

2. Chuẩn bị 

+ Giảng viên: Phương tiện dạy học, sách giao bài tập, giáo trình,… 

+ Sinh viên: Đề cương môn học, chuẩn bị tài liệu, bài tập, thảo luận, 

phương tiện, dụng cụ học tập,… 
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II. Phần chi tiết theo từng chương 

PHẦN 1: XÁC SUẤT 

CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM VÀ PHÉP TOÁN VỀ XÁC SUẤT 

 

1. Xác định mục tiêu 

1.1. Mục tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về xác 

suất: phép thử, biến cố; định nghĩa xác suất; các phép toán về xác suất; công 

thức xác suất đầy đủ, Bayess; công thức Bernoulli tính xác suất của các biến cố 

trong trường hợp đặc biệt. 

1.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

- Sinh viên nắm chắc định nghĩa và cách tính chỉnh hợp, chỉnh hợp lặp, 

hoán vị, tổ hợp của các tập hợp. Phân biệt được các khái niệm và cách tính. 

- Nắm chắc định nghĩa xác suất, các cách tính xác suất; tính thành thạo 

xác suất của các biến cố thông qua công thức xác suất cổ điển. 

- Nắm chắc các công thức tính xác suất của tổng các biến cố, tích các biến 

cố; phân biệt được các công thức; áp dụng thành thạo các công thức vào tính xác 

suất; phối hợp nhuần nhuyễn các công thức. 

- Sinh viên nắm chắc các công thức xác suất đày đủ, công thức Bayess; 

công thức Bernoulli. Áp dụng thành thạo và nhuần nhuyễn các công thức đó; 

phân biệt được các công thức. 

1.3. Mục tiêu về thái độ: Sinh viên nghiêm túc và có hứng thú khi tiếp thu 

bài học. 

2. Chuẩn bị 

+ Giảng viên: Phương tiện dạy học, sách giao bài tập, giáo trình… 

+ Sinh viên: Chuẩn bị tài liệu, bài tập, thảo luận, phương tiện, dụng cụ học 

tập… 

3. Nội dung giảng dạy chi tiết (tiến trình dạy học) 

 

 

Tiết 1. §1. GIẢI TÍCH TỔ HỢP 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. KIẾN THỨC:  

- Xác định được chỉnh hợp, tổ hợp, hoán vị là gì. 

- Viết được công thức tính chỉnh hợp không lặp, chỉnh hợp có lặp, tổ hợp và 

hoán vị. 

- Phân tích được đặc điểm giống và khác nhau giữa các khái niệm trên. 
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2. KỸ NĂNG: Sinh viên biết dựa vào dấu hiệu nhận biết các khái niệm để làm 

bài tập. 

3. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú lấy các ví dụ thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: khái niệm về giai thừa. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài mới: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Chỉnh hợp 

1.1. Chỉnh hợp 

không lặp 

Ví dụ 

 

1.2. Chỉnh hợp có 

lặp 

Ví dụ 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

 

- GV trình bày và giải 

thích khái niệm chỉnh hợp 

không lặp. 

- Trình bày và phân tích 

các ví dụ. 

- GV trình bày và giải 

thích khái niệm chỉnh hợp 

có lặp. 

- Yêu cầu SV  phân tích 

đặc điểm giống và khác 

nhau giữa hai khái niệm 

chỉnh hợp. 

Trình bày và phân tích các 

ví dụ. 

Lắng nghe và thảo 

luận. 

Trả lời câu hỏi của 

GV và ghi chép 

2. Hoán vị 

Ví dụ 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- Trình bày và giải thích 

nội dung của khái niệm 

hoán vị. 

- Trình bày và phân tích 

các ví dụ 

Lắng nghe và ghi 

chép. 

Trả lời câu hỏi của 

GV và ghi chép. 

3. Tổ hợp 

Ví dụ 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- Trình bày và giải thích 

nội dung khái niệm tổ hợp 

- GV phân tích những đặc 

điểm cần lưu ý khi sử dụng 

khái niệm này. 

- Trình bày và phân tích 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

- Trả lời câu hỏi của 

GV và ghi chép. 

- Thảo luận và trả 

lời câu hỏi 
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các ví dụ. 

- Yêu cầu SV phân tích các 

dấu hiệu nhận biết các khái 

niệm trên. 

4. Quy tắc cộng  Trình bày và giải thích nội 

dung quy tắc cộng 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

5. Quy tắc nhân  Trình bày và giải thích nội 

dung quy tắc nhân 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

6. Bài tập áp 

dụng 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

GV phân tích những đặc 

điểm lưu ý khi áp dụng 2 

quy tắc trên. 

GV đưa ra các bài tập vận 

dụng các khái niệm trên 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

- Thảo luận và trả 

lời câu hỏi 

IV. ĐÁNH GIÁ:  

1/ Giảng viên đưa ra các đề bài tập nhanh: 

Câu 1: Hãy điền vào ô trống cụm từ thích hợp 

1, Một chỉnh hợp chập k của n phần tử là một nhóm ........ gồm k phần tử khác 

nhau lấy tử n phần tử đã cho. 

2, Một tổ hợp chập k của n phần tử là một nhóm ........ gồm k phần tử khác nhau 

lấy tử n phần tử đã cho. 

Câu 2: Hãy chọn phương án trả lời đúng 

1, Một lớp có 30 nam và 25 nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra 5 em học sinh trong 

đó có ít nhất là 4 nam. 

a, 5
30

1
25

4
30

CCC         b, 1
`25

4
30

CC  

c, 5
30

C         d, 1
30

4
25

CC  

2, Có bao nhiêu cách xếp 7 khách lên 7 toa tầu hỏ 

a, 7P          b, 7
7A  

c, 7
7A                   d, 7

7C  

2/ Giao bài tập về nhà: BT 1-5 trang 1, sách bài tập. 

 

 

Tiết 2: THẢO LUẬN (1 tiết)        

I. MỤC TIÊU: 

1. KỸ NĂNG: 

- Sinh viên áp dụng đúng công thức chỉnh hợp, hoán vị, tổ hợp vào giải bài 

tập. 
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- Biết phân tích các yếu tố của đề bài, nhận diện đúng các khái niệm dựa vào 

các dấu hiệu nhận dạng. 

- Thành thạo việc sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính toán. 

2. THÁI ĐỘ: 

Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: công thức tổ hợp, chỉnh hợp, 

hoán vị, các quy tắc cộng và nhân. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

1/ Nêu các dấu hiệu nhận diện các khái niệm và công thức tổ hợp, chỉnh hợp, 

hoán vị? 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

Lý thuyết  -  ết hợp các phương 

pháp thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn đáp. 

Đưa ra bài toán trò chơi 

ô  chữ, trong đó mỗi ô 

hàng dọc và hàng ngang 

đều ẩn chứa nội dung 

các khái niệm, định 

nghĩa, tính chất đã học. 

Chia lớp thành nhiều 

nhóm thảo luận, phân 

công nhóm trưởng và 

GV làm trọng tài cho 

các nhóm thi đua và tính 

điểm. 

Thảo luận nhóm và 

trả lời các câu hỏi. 

Bài tập 3,4,5 -  ết hợp các phương 

pháp thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn đáp, 

thảo luận nhóm. 

Phân tích đề bài và 

hướng dẫn giải. 

- SV thảo luận, 

giải BT. 

IV. ĐÁNH GIÁ: yêu cầu SV kết luận về phương pháp giải các bài toán có sử 

dụng các công thức trên.  
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Tiết 3: §2. PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. KIẾN THỨC:  

- Xác định được phép thử là gì và biến cố là gì. 

- Liệt kê được các loại biến cố. 

- Đưa ra được các ví dụ về phép thử và biến cố. 

- Phân biệt được các quan hệ tổng và giao của các biến cố. 

2. KỸ NĂNG: 

- Sinh viên biết lấy ví dụ về phép thử và biến cố, tự phân biệt được các loại 

biến cố. 

-Biết vận dụng  lý thuyết về quan hệ tổng và giao giữa các biến cố để có thể 

biểu diễn các mối quan hệ đó bằng ký hiệu trong các bài tập áp dụng. 

3. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú lấy các ví dụ thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: quan hệ tập hợp. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Phép thử và 

biến cố  

 

-  ết hợp các phương 

pháp thuyết trình, 

đàm thoại, gợi mở 

vấn đáp. 

 

GV trình bày và giải thích 

khái niệm phép thử và biến 

cố  

Lắng nghe và ghi 

chép 

Lắng nghe và ghi 

chép 

Lắng nghe và ghi 

chép 

Lắng nghe và thảo 

luận. 

Trả lời câu hỏi của 

GV và ghi chép 

2. Ví dụ  

 

-  ết hợp các phương 

pháp thuyết trình, 

đàm thoại, gợi mở 

Trình bày và giải thích nội 

dung của khái niệm hoán 

vị. 

Lắng nghe và ghi 

chép. 

Trả lời câu hỏi của 
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vấn đáp. Trình bày và phân tích các 

ví dụ. 

Yêu cầu mỗi sinh viên tự 

ra 1 ví dụ về phép thử và 

biến cố. 

Gọi 1 SV lên phân tích ví 

dụ của SV khác. Yêu cầu 

nhận xét về khả năng xảy 

ra biến cố đó. 

GV và ghi chép. 

3. Phân loại 

các biến cố  

 

-  ết hợp các phương 

pháp thuyết trình, 

đàm thoại, gợi mở 

vấn đáp. 

Trình bày và giải thích nội 

dung khái niệm tổ hợp 

GV phân tích những đặc 

điểm cần lưu ý khi sử dụng 

khái niệm này. 

Trình bày và phân tích các 

ví dụ. 

Yêu cầu SV phân tích các 

dấu hiệu nhận biết các khái 

niệm trên. 

Lắng nghe và ghi 

chép. 

Lắng nghe và ghi 

chép. 

Trả lời câu hỏi của 

GV và ghi chép. 

Thảo luận và trả lời 

câu hỏi 

4. Quan hệ 

giữa các biến 

cố  

-  ết hợp các phương 

pháp thuyết trình, 

đàm thoại, gợi mở 

vấn đáp. 

Trình bày và giải thích nội 

dung quan hệ hợp và giao 

các biến cố. 

GV lấy ví dụ biểu diễn 2 

quan hệ trên. 

GV Lấy 2 ví dụ và yêu cầu 

SV tự nhận diện và biểu 

diễn quan hệ giữa các biến 

cố. 

Lắng nghe và ghi 

chép. 

Thảo luận và đưa ra 

kết luận về sự giống 

và khác nhau của 2 

mối quan hệ này. 

6. Bài tập áp 

dụng 

-  ết hợp các phương 

pháp thuyết trình, 

đàm thoại, gợi mở 

vấn đáp. 

GV đưa ra 1 số đề bài tập 

tổng hợp. Sau đó gọi SV 

lên bảng làm. 

Lắng nghe và ghi 

chép. 

Thảo luận và trả lời 

câu hỏi 

IV. ĐÁNH GIÁ:  

1/ Giảng viên đưa ra các đề bài tập nhanh 

Câu hỏi 1: Hãy chọn phương án trả lời đúng. 

Trong 1 lô xổ số có 500 vé  số trong đó chỉ có 10 vé trúng thưởng. Một người 

mua ngẫu nhiên 1 vé số. Gọi A = “ Biến cố mua được vé trúng thưởng”.  hi đó 

A là: 

a, Biến cố chắc chắn. 
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b, Biến cố ngẫu nhiên. 

c, Biến cố không thể có. 

Câu hỏi 2: Hai cầu thủ bóng rổ mỗi người ném bóng 1 lần vào rổ. Gọi Ai = “ 

Biến cố người thứ i ném trúng rổ”, i = 1, 2. Hãy biểu thị các biến cố sau theo Ai. 

a, B = “ Biến cố có ít nhất một người ném trúng rổ”. 

b,C = “ Biến cố cả hai cùng ném trúng rổ”. 

 

 

Tiết 4: §2. PHÉP THỬ VÀ CÁC BIẾN CỐ (Tiếp) 

 

I. MỤC TIÊU: 

1.  KIẾN THỨC:  

- Xác định được cặp biến cố xung khắc, đối lập, hệ đầy đủ các biến cố là gì. 

- Liệt kê được các loại quan hệ giữa các biến cố. 

- Phân biệt được các quan hệ giữa các biến cố. 

2.  KỸ NĂNG: 

- Biết vận dụng  lý thuyết về quan hệ giữa các biến cố để có thể biểu diễn 

các mối quan hệ đó bằng ký hiệu trong các bài tập áp dụng. 

3.  THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú lấy các ví dụ thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: phép thử, biến cố, quan hệ tổng, 

giao các biến cố. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

 

 

Nội dung bài 

giảng 

Phương 

pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

4. Quan hệ giữa 

các biến cố  

4.1. Hợp của các 

biến cố 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, 

đàm thoại, 

- Trình bày và giải thích nội dung 

quan hệ hợp và giao các biến cố. 

- GV Lấy 2 ví dụ và yêu cầu SV tự 

nhận diện và biểu diễn quan hệ giữa 

Lắng nghe và ghi 

chép. 

Thảo luận và đưa 

ra kết luận về sự 
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4.2. Giao của các 

biến cố 

4.3. Biến cố xung 

khắc 

4.4. Biến cố đối 

lập 

 

 

 

4.5. Hệ đầy đủ các 

biến cố 

4.6. Biến cố sơ 

cấp và không gian 

các biến cố sơ cấp 

gợi mở vấn 

đáp. 

các biến cố. 

- GV trình bày và giải thích quan hệ 

hai biến cố xung khắc. 

- Trình bày và phân tích  ví dụ 

- Trình bày và giải thích quan hệ hai 

biến cố đối lập. 

- Trình bày và phân tích  ví dụ. 

- GV yêu cầu SV thảo luận để phân 

biệt hai quan hệ: xung khắc và đối 

lập. 

- GV trình bày và giải thích khái 

niệm hệ đầy đủ các biến cố. 

- Trình bày và phân tích  ví dụ. 

- Trình bày và giải thích khái niệm. 

giống và khác 

nhau của 2 mối 

quan hệ này. 

4. Bài tập áp 

dụng 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, 

đàm thoại, 

gợi mở vấn 

đáp. 

GV đưa ra 1 số đề bài tập tổng hợp. 

Sau đó gọi SV lên bảng làm. 

- SV suy nghĩ, 

thảo luận, giải 

các bài tập. 

IV. ĐÁNH GIÁ: Giảng viên đưa ra các đề bài tập nhanh 

Câu hỏi 1: Hãy điền vào ô trống cụm từ đúng nhất trong khái niệm dưới đây: 

 Một hệ gồm  n  biến cố nAAA ,...,, 21  gọi là một hệ đầy đủ, nếu ………..trong 

các biến cố ấy phải xảy ra khi thực hiện  phép thử. 

Câu hỏi 2: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất 

1, Quan sát  3 sinh viên làm bài thi.Gọi ( i = 1,2,3 ) là biến cố sinh viên thứ i 

làm được bài. Nhận xét nào sau đây là đúng: 

a, ,  là các biến cố không xung khắc nhau 

b, ,  là các biến cố xung khắc  

c, ,  là hệ đầy đủ các biến cố  

d, Cả a, và c, đều đúng.   

2, Hai cầu thủ bóng rổ mỗi người ném 1 quả vào rổ. Gọi  ( i = 1,2) là biến cố 

người thứ i ném trúng rổ.  hi đó biến cố nào sau đây là biến cố cả 2 cùng ném 

trúng rổ? 

a, ; b, ; c, ; d,  
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Tiết 5: §3. ĐỊNH NGHĨA XÁC SUẤT 

 

I. MỤC TIÊU: 

1.  KIẾN THỨC:  

- Xác định được xác suất xảy ra biến cố A là gì. 

- Liệt kê được các định nghĩa về xác suất. 

- Phát biểu được định nghĩa cổ điển,  tính chất của xác suất. 

- Đưa ra được các ví dụ về xác suất. 

- Trình bày được những ưu điểm, nhược điểm của định nghĩa cổ điển về xác 

suất. 

2.  KỸ NĂNG: 

- Sinh viên áp dụng đúng công thức để tìm xác suất xảy ra biến cố A. 

- Biết sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính xác suất. 

3.  THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: chỉnh hợp, tổ hợp, hoán vị. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

1/ Phân loại các biến cố? Đặc điểm của biến cố ngẫu nhiên? 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

I. Khái niệm xác 

suất 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- GV đặt vấn đề, đưa 

ra khái niệm xác suất. 

- SV lắng nghe, tư duy, 

thảo luận, ghi chép. 

II. Định nghĩa xác 

suất 

1. Định nghĩa cổ 

điển của xác suất 

1.1. Định nghĩa 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- GV trình bày và giải 

thích các yếu tố trong 

công thức tính xác 

suất. 

- Trình bày và phân 

- SV suy nghĩ, thảo 

luận, giải các bài tập. 

- Chia nhóm thảo luận. 

- Mỗi nhóm tự ra đề 

bài tập cho 1 nhóm 
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1.2. Tính chất 

1.3. Ví dụ 

1.4. Nhận xét 

 

tích các tính chất. 

Ra đề bài tập, phân 

tích các yếu tố đề bài 

cho và giải mẫu 2 ví dụ 

cho sinh viên. 

- Chia lớp thành nhiều 

nhóm thảo luận, giáo 

viên đứng ra làm trọng 

tài và nhận xét. 

- ĐN cổ điển có những 

ưu, nhược điểm gì? 

khác làm và đối chiếu 

kết quả 

IV. ĐÁNH GIÁ:  

1/ Giảng viên đưa ra các đề bài tập nhanh 

Câu hỏi 1: Hãy chọn phương án trả lời đúng. 

Xác suất xảy ra biến cố A : 

1,Là một số thực, đặc trưng cho khả năng xảy ra nhiều hay ít của biến cố đó. 

2, Là một số thực dương, đặc trưng cho khả năng xảy ra nhiều hay ít của biến cố 

đó. 

3, Là một số thực luôn lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 1, đặc trưng 

cho khả năng xảy ra nhiều hay ít của biến cố đó.  

Câu hỏi 2: Hãy điền vào ô trống trong định nghĩa dưới đây: 

Xác suất xuất hiện biến cố A trong một phép thử là ..............          

giữa số kết cục thuận lợi cho A  và tổng số các kết cục duy nhất đồng khả năng 

có thể xảy ra khi thực hiện phép thử đó.      

 

 

 

Tiết 6: §3. ĐỊNH NGHĨA XÁC SUẤT (tiếp) 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. KIẾN THỨC:  

- Xác định tần suất là gì. 

- Phát biểu được định nghĩa thống kê về xác suất. 

- Đưa ra được các ví dụ về xác suất. 

- Trình bày được những ưu điểm, nhược điểm của định nghĩa thống kê về 

xác suất. 

2. KỸ NĂNG: 

- Sinh viên áp dụng đúng công thức để tìm xác suất xảy ra biến cố A. 
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- Biết sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính xác suất. 

3. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: định nghĩa cổ điển về xác suất. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

1/ Phân loại các biến cố? Đặc điểm của biến cố ngẫu nhiên? 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

II. Định nghĩa xác 

suất 

2.1. Định nghĩa 

tần xuất 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Định nghĩa 

thống kê của XS 

Định nghĩa  

Ví dụ 

Nhận xét 

 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- GV trình bày và giải 

thích các yếu tố trong 

định nghĩa. 

- GV đưa ra ví dụ kinh 

điển về tung xúc xắc. 

- GV yêu cầu SV phân 

tích về mối quan hệ 

giữa số phép thử được 

thực hiện và tần suất 

xuất hiện biến cố A. 

- GV trình bày và giải 

thích các yếu tố trong 

định nghĩa. 

- Nêu chủ đề và ghi 

nhận các ý kiến lên 

bảng, đưa ra kết luận 

cuối cùng. 

- SV lắng nghe, suy 

nghĩ, trả lời câu hỏi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chia nhóm thảo luận. 

- Đưa ra các ý kiến, 

cùng phân tích và 

thống nhất 

 

III. Nguyên lý xác 

suất lớn và 

nguyên lý xác  

suất nhỏ. 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- GV trình bày các 

nguyên lý, giải thích  

- SV lắng nghe, ghi 

chép, thảo luận. 

IV. ĐÁNH GIÁ: Giảng viên tóm tắt những kiến thức vừa học. 
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Tiết 7,8: THẢO LUẬN 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. KỸ NĂNG: 

- Sinh viên áp dụng đúng công thức tìm xác suất vào giải bài tập. 

- Biết phân tích các yếu tố của đề bài, nhận diện đúng các khái niệm dựa vào 

các dấu hiệu nhận dạng. 

- Thành thạo việc sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính toán. 

2. THÁI ĐỘ: 

Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: định nghĩa cổ điển về xác suất và 

các tính chất 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

1/ Nêu các định nghĩa xác suất? Tính chất của xác suất? 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Lý thuyết 

 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- Viết các công thức 

tính xác suất? 

- Nêu mối quan hệ 

giữa các biến cố. 

- SV suy nghĩ, trả lời. 

2. Bài tập 

BT 14,15,16,17,19 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

GV đưa ra các bài tập - SV suy nghĩ, thảo 

luận, giải các bài tập. 

- Sử dụng phối hợp các 

quy tắc cộng và công 

thức tìm xác suất để 

giải. 

 

IV. ĐÁNH GIÁ: yêu cầu SV kết luận về phương pháp giải các bài toán có sử 

dụng công thức xác suất bằng định nghĩa cổ điển. 
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Tiết 9: §3. XÁC SUẤT CỦA TÍCH CÁC BIẾN CỐ 
 

I. MỤC TIÊU: 

1. KIẾN THỨC:  

- Xác định được xác suất có điều kiện là gì, thế nào là 2 biến cố độc lập. 

- Phát biểu được định lý về xác suất của tích các biến cố. 

2. KỸ NĂNG: 

- Sinh viên áp dụng đúng công thức xác suất của tích các biến cố. 

- Biết sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính xác suất. 

3. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: công thức tính xác suất xảy ra 

biến cố dạng cổ điển. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

1/ Phân loại các biến cố? Đặc điểm của biến cố ngẫu nhiên? 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Xác suất có 

điều kiện 

 hái niệm 

Ví dụ  

 

 

 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- GV trình bày và giải 

thích các yếu tố trong 

khái niệm. 

- Đưa ra  ví dụ, phân 

tích các yếu tố đề bài 

cho và giải mẫu cho 

sinh viên. 

- SV lắng nghe, ghi 

chép, suy nghĩ, trả lời 

câu hỏi. 

 

 

2. Biến cố độc lập 

Ví dụ 

Nhận xét 

 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- GV giới thiệu khái 

niệm hai biến cố độc 

lập. 

- Nêu ví dụ 

- SV lắng nghe, ghi 

chép, suy nghĩ, trả lời 

câu hỏi. 

 

 

3. Xác suất của 

tích các biến cố 

-  ết hợp các 

phương pháp 

- GV trình định lí, giải 

thích, đưa ra các hệ 

- SV lắng nghe, ghi 

chép. 
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Định lí  

Hệ quả 

Ví dụ 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

quả. 

- Nếu các ví dụ, hướng 

dẫn cách làm.  

- SV tư duy, thảo luận 

giải các bài tập. 

 

IV. ĐÁNH GIÁ: Giảng viên đưa ra các đề bài tập nhanh 

Câu hỏi 1: Hãy điền vào ô trống cụm từ thích hợp nhất trong kết luận sau:  

Nếu A  và B  là hai biến cố ………thì ta có: )(.)().( BpApBAp   

Câu hỏi 2:  Nhận xét nào dưới đây là đúng: 

a, Nếu hai biến cố độc lập nhau thì xung khắc nhau. 

b, Nếu  thì A và B là độc lập 

c, Nếu hai biến cố xung khắc nhau thì độc lập với nhau 

d, Cả a, b,và c, đều sai. 

Câu hỏi 3: Có 3 xạ thủ cùng bắn vào 1 bia ( mỗi xạ thủ bắn 1 viên đạn). Xác 

suất bắn trúng bia của xạ thủ thứ 1, thứ 2, thứ 3 tương ứng là: 0,9; 0,8; 0,7. Xác 

suất để có không quá 1 viên trúng bia là: 

a, 0,098       b, 0,092 

c, 0,102       d, 0,088 

 

 

 

Tiết 10 : THẢO LUẬN 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. KỸ NĂNG: 

- Sinh viên áp dụng đúng công thức xác suất của một tích để giải bài tập. 

- Biết phân tích các yếu tố của đề bài, nhận diện đúng quan hệ giữa các biến 

cố. 

- Thành thạo việc sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính xác suất. 

2. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: công thức tổ hợp, quan hệ giữa 

các biến cố, công thức xác suất dạng cổ điển, công thức xác suất của một tích. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 
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2. Kiểm tra bài cũ: 

1/ Nêu các công thức xác suất điều kiện? Xác suất tích các biến cố? 

2/ Sử dụng công thức xác suất tích cần chú ý điều gì? 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Lý thuyết 

 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- Đưa ra bài toán trò 

chơi ô  chữ, trong đó 

mỗi ô hàng dọc và 

hàng ngang đều ẩn 

chứa nội dung các khái 

niệm, định nghĩa, tính 

chất đã học. 

- Chia lớp thành nhiều 

nhóm thảo luận, phân 

công nhóm trưởng và - 

- GV làm trọng tài cho 

các nhóm thi đua và 

tính điểm 

- SV suy nghĩ, trả lời. 

- Thảo luận nhóm và 

trả lời các câu hỏi. 

2. Bài tập 

BT 20,21,22,23,24 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

GV đưa ra các bài tập, 

hướng dẫn cách làm. 

- SV suy nghĩ, thảo 

luận, giải các bài tập. 

IV. ĐÁNH GIÁ: yêu cầu SV kết luận về phương pháp giải các bài toán dạng 

xác suất cổ điển, công thức xác suất của tích. 

 

 

 

Tiết 11: §4. CÔNG THỨC CỘNG XÁC SUẤT 
 

I. MỤC TIÊU: 

1. KIẾN THỨC:  

- Phát biểu được định lý về công thức cộng xác suất. 

- Dựa vào mối quan hệ giữa các biến cố, áp dụng đúng công thức cộng xác 

suất đối với từng trường hợp. 
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2. KỸ NĂNG: 

- Sinh viên áp dụng đúng công thức cộng xác suất. 

- Biết sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính xác suất. 

3. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: công thức tính xác suất dạng cổ 

điển, quan hệ giữa các biến cố. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

1/ Nêu mối quan hệ giữa các biến cố? 

2/ Phát biểu định lí nhân xác suất? 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

 

 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Định lý  

 

 

 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

Trình bày và giải thích 

các yếu tố trong công 

thức cộng xác suất  

- Đặt ra những câu hỏi 

về mối quan hệ giữa 

các biến cố, từ những 

mối quan hệ đó công 

thức cộng xác suất có 

dạng đặc biệt nào? 

- SV lắng nghe, ghi 

chép, suy nghĩ, trả lời 

câu hỏi. 

 

 

2. Hệ quả  

 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- Từ những kết luận đã 

đưa ra sau khi thảo 

luận, GV trình bày nội 

dung hệ quả và phân 

tích. 

- SV lắng nghe, ghi 

chép, suy nghĩ, trả lời 

câu hỏi. 

 

 

3. Ví dụ -  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

- Đưa ra ví dụ, phân 

tích và giải mẫu. 

- Đưa ra 1 bài tập tổng 

- SV lắng nghe, ghi 

chép. 

- SV tư duy, thảo luận 
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thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

hợp có 3 câu hỏi, yêu 

cầu SV tự làm và gọi 3 

người đại diện cho 3 

dãy lên bảng. 

giải các bài tập. 

 

IV. ĐÁNH GIÁ: Giảng viên đưa ra các đề bài tập nhanh 

Câu hỏi 1 : Hãy điền vào ô trống từ thích hợp: 

Nếu A và B là hai biến cố ...... thì )()()( BPAPBAP   

Câu hỏi 2 : Nếu P(A) + P(B) = 1 thì A và B là 2 biến cố: 

a, Xung khắc 

b, Đối lập 

c, Bất kỳ 

d, Độc lập. 

Câu hỏi 3 :  ết luận  nào sau đây là đúng? Cho hai biến cố A, B xung khắc 

nhau và P(A) = 0,3; P(B) = 0,4 thì 

a, P(AB) = 0,58 

b, P(AB) = 0,7 

c,  P(AB) = 0,7 

d, P(AB) = 0,58  

 

 

Tiết 12: THẢO LUẬN 

 
I. MỤC TIÊU: 

1. KỸ NĂNG: 

- Sinh viên áp dụng đúng công thức xác suất của một tổng để giải bài tập. 

- Biết phân tích các yếu tố của đề bài, nhận diện đúng quan hệ giữa các biến 

cố. 

- Thành thạo việc sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính xác suất. 

2. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: công thức tổ hợp, quan hệ giữa 

các biến cố, công thức xác suất dạng cổ điển, công thức xác suất của một tổng. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 
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2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Lý thuyết 

 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- GV gọi 1 SV lên 

bảng nhắc lại công 

thức cộng xác suất 

trong trường hợp tổng 

quát. 

- Gọi SV thứ 2 lên 

phân tích công thức 

cộng xác suất theo các 

trường hợp đặc biệt. 

- SV suy nghĩ, trả lời. 

- Thảo luận nhóm và 

trả lời các câu hỏi. 

2. Bài tập 

BT 25, 26, 27, 28 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

GV đưa ra các bài tập, 

hướng dẫn cách làm. 

- SV suy nghĩ, thảo 

luận, giải các bài tập. 

IV. ĐÁNH GIÁ: yêu cầu SV kết luận về phương pháp giải các bài toán dạng 

xác suất cổ điển, công thức xác suất của tích. 

 

 

 

Tiết 13: §4. CÔNG THỨC XÁC SUẤT ĐẦY ĐỦ 

CÔNG THỨC BAYES 
 

I. MỤC TIÊU: 

1. KIẾN THỨC:  

- Phát biểu được định lý về công thức xác suất toàn phần, công thức Bayes. 

2. KỸ NĂNG: 

- Sinh viên áp dụng đúng công thức xác suất  toàn phần, công thức Bayes 

- Biết sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính xác suất. 

3. THÁI ĐỘ: 

Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 
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- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: công thức tính xác suất dạng cổ 

điển, xác suất có điều kiện. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

1/ Nêu mối quan hệ giữa các biến cố? 

2/ Phát biểu định lí nhân xác suất? 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Bài toán  

 

 

 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

Đưa ra bài toán tổng 

quát và phân tích 

những yếu tố của đề 

bài. 

Dựa vào những dữ 

kiện của đề bài để giải 

bài toán tổng quát. 

Lắng nghe và ghi chép, 

trả lời câu hỏi và ghi 

chép. 

 

2. Công thức xác 

suất toàn phần. 

 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

Từ kết của bài toán 

trên đưa ra công thức. 

- SV lắng nghe, ghi 

chép. 

 

 

3. Công thức 

Bayes 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- Trình bày và phân 

tích công thức 

- SV lắng nghe, ghi 

chép. 

4. Ví dụ -  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

Đưa ra 2 ví dụ, phân 

tích và giải mẫu 

Đưa ra 1 bài tập tổng 

hợp có 3 câu hỏi, yêu 

cầu SV tự làm và gọi 3 

người đại diện cho 3 

dãy lên bảng. 

Trả lời các câu hỏi của 

GV và ghi chép 

Thảo luận nhóm và 

làm bài tập 

IV. ĐÁNH GIÁ: Giảng viên đưa ra các đề bài tập nhanh 
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Câu hỏi 1: Hãy chọn phương án trả lời đúng. 

Công thức xác suất toàn phần còn được gọi là: 

a, Công thức xác suất tiên nghiệm. 

b, Công thức xác suất hậu nghiệm 

c, Công thức Bayes. 

Câu hỏi 2: 

Một cửa hàng bán 1 loại sản phẩm trong đó có 40% sản phẩm do phân xưởng I 

sản xuất và 60% sản phẩm do phân xưởng II sản xuất. Tỷ lệ sản phẩm loại A do 

2 phân xưởng sản xuất tương ứng là: 0,8 và 0,9. Mua ngẫu nhiên 1 sản phẩm của 

cửa hàng. Tìm xác suất để sản phẩm đó là sản phẩm loại A? 

a, 0,86       b, 0,72  

c, 0,84       d, 0,98 

 

 

 

Tiết 14: §5. CÔNG THỨC BERNOULLI 
 

I. MỤC TIÊU: 

1. KIẾN THỨC:  

- Xác định được dãy phép thử Bernoulli là gì. 

- Lấy được ví dụ về dãy phép thử Bernoulli. 

- Viết được 2 công thức Bernoulli và tìm được giá trị có khả năng nhất. 

2. KỸ NĂNG: 

- Sinh viên áp dụng đúng công thức Bernoulli và biết cách tìm giá trị có khả 

năng nhất. 

- Biết sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính xác suất. 

3. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: công thức tổ hợp, quan hệ giữa 

các biến cố. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

1/ Nêu mối quan hệ giữa các biến cố? 

2/ Phát biểu định lí nhân xác suất? 

3. Bài mới: 
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* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Định nghĩa dãy 

phép thử 

Bernoulli  

Ví dụ 

 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

Trình bày và phân tích 

các yếu tố trong định 

nghĩa. 

- Yêu cầu mỗi SV đưa 

ra 1 ví dụ về dãy phép 

thử Bernoulli và ghi 

vào vở. 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

- Thảo luận, trả lời. 

 

2. Lược đồ 

Bernoulli 

 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- GV đưa ra lược đồ 

Bernoulli, giải thích. 

- SV lắng nghe, ghi 

chép. 

 

 

3. Công thức 

Bernoulli 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- Trình bày và phân 

tích công thức 

- Bản chất của công 

thức Bernoulli? 

- SV lắng nghe, ghi 

chép, trả lời. 

4. Ví dụ -  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

Đưa ra 1 ví dụ áp dụng 

công thức 1 và giải 

mẫu. 

- GV thu phiếu rồi phát 

chéo giữa các nhóm để 

các nhóm tự giải. GV 

chấm điểm nhóm nào 

nhanh nhất. 

- Thảo luận theo nhóm. 

- Mỗi nhóm tự ra một 

đề bài tập áp dụng 

công thức Bernoulli 

thứ nhất. 

 

5. Số có khả năng 

nhất 

Định nghĩa 

Ví dụ 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- GV đưa ra khái niệm. 

- Nêu VD, hướng dẫn 

SV cách làm. 

 

- SV suy nghĩ, thảo 

luận đưa ra cách làm. 

IV. ĐÁNH GIÁ: Giảng viên đưa ra các đề bài tập nhanh 

Câu hỏi: Trong thành phố Thái Nguyên, tỷ lệ người thích xem bóng đá là 65%. 

Chọn ngẫu nhiên 10 người vào đội cổ vũ. Tìm xác suất để trong 10 người được 

chọn có 7 người thích xem bóng đá? 

a, 0,2522;  b, 0,0021;  c, 0,049;  d, 0,0591 
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Tiết 15: THẢO LUẬN 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. KỸ NĂNG: 

- Sinh viên áp dụng đúng  công thức xác suất toàn phần, công thức Bayes 

- Biết phân tích các yếu tố của đề bài, nhận diện đúng quan hệ giữa các biến 

cố. 

- Thành thạo việc sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính xác suất. 

2. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: công thức xác suất toàn phần, 

công thức Bayes, công thức Bernoulli. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

1/ Nêu công thức cộng xác suất, công thức nhân, công thức xác suất đầy đủ, 

Bayes, Bernoulli? 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Lý thuyết 

 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

Chia lớp thành nhiều 

nhóm, mỗi nhóm tự 

viết các công thức xác 

suất đã học, sau đó đổi 

cho nhóm khác điền 

tên các công thức đó. 

GV làm trọng tài.. 

- SV suy nghĩ, trả lời. 

- Thảo luận nhóm và 

Thảo luận nhóm và 

chơi trò chơi. 

2. Bài tập 

BT 30,31,32,33,34 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

GV đưa ra các bài tập, 

hướng dẫn cách làm. 

- SV suy nghĩ, thảo 

luận, giải các bài tập. 

IV. ĐÁNH GIÁ: Yêu cầu SV kết luận về phương pháp giải các bài toán dạng 

xác suất toàn phần và bayes. 
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CHƯƠNG 2: ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN 

QUY LUẠT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT 
 

1. Xác định mục tiêu 

1.1. Mục tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về đại 

lượng ngẫu nhiên: Định nghĩa ĐLNN; quy luật phân phối xác suất của đại lượng 

ngẫu nhiên; các tham số đặc trưng của ĐLNN; một số quy luật phân phối xác 

suất thông dụng. 

1.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

- Sinh viên nắm chắc định nghĩa và phân biệt được các đại lượng ngẫu 

nhiên. 

- Nắm chắc các quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên, 

phân biệt được các quy luật phân phối xác suất; thành thạo kỹ năng tìm bảng 

phân phối xác suất, hàm phân phối xác suất, hàm mật độ xác suất của đại lượng 

ngẫu nhiên. 

- Nắm chắc các công thức tính các tham số đặc trưng của ĐLNN: kỳ vọng 

toán, phương sai, độ lệch tiêu chuẩn; tính thành thạo các tham số đó. 

- Nắm chắc và phân biệt được các quy luật phân phối xác suất của ĐLNN. 

1.3. Mục tiêu về thái độ: Sinh viên nghiêm túc và có hứng thú khi tiếp thu 

bài học. 

2. Chuẩn bị 

+ Giảng viên: Phương tiện dạy học, sách giao bài tập, giáo trình… 

+ Sinh viên: Chuẩn bị tài liệu, bài tập, thảo luận, phương tiện, dụng cụ học 

tập… 

3. Nội dung giảng dạy chi tiết (tiến trình dạy học) 

 

Tiết 16: §1. ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN  
 

I. MỤC TIÊU: 

1. KIẾN THỨC:  

- Xác định được đại lượng ngẫu nhiên là gì. 

- Phân biệt được hai loại đại lượng ngẫu nhiên. 

- Lấy được ví dụ về hai loại đại lượng ngẫu nhiên. 

- Biết lập bảng phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên. 

2. KỸ NĂNG: 

- Sinh viên áp dụng đúng công thức xác suất, lập được bảng phân phối xác 

suất. 
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- Biết sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính xác suất. 

3. THÁI ĐỘ:Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: các công thức xác suất đã học ở 

chương 1. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

I. ĐLNN 

1.1. Định nghĩa 

đại lượng ngẫu 

nhiên. 

Ví dụ 

 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- Đưa ra 1 số ví dụ về 

đại lượng ngẫu nhiên. 

- Yêu cầu mỗi SV đưa 

ra 1 ví dụ về đại lượng 

ngẫu nhiên. 

- Yêu cầu SV tự kết 

luận về tập giá trị mà 

ĐLNN nhận được 

trong ví dụ vừa ghi vào 

vở. 

- GV làm trọng tài và 

đưa ra kết luận chung 

về 2 dạng của ĐLNN 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

- Tự ra 1 ví dụ và ghi 

vào vở. 

- Phân tích ví dụ của 

mình 

- Lắng nghe 

1.2. Phân loại 

ĐLNN 

Ví dụ 

 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- Trình bày và phân 

tích khái niệm. 

- SV lắng nghe, ghi 

chép. 

 

 

II. Quy luật PP 

xác suất 

2.1. Bảng phân 

phối xác suất 

Ví dụ 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

Trình bày và phân tích 

các yếu tố trong bảng. 

- GV hướng dẫn cách 

tìm từng yếu tố trong 

bảng. Lưu ý về những 

sai lầm dễ mắc phải. 

- SV lắng nghe, ghi 

chép, trả lời. 

- SV suy nghĩ, thảo 

luận. 
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- GV đưa ra ví dụ áp 

dụng. GV giải mẫu. 

GV đưa ra đề bài tập 

tương tự, yêu cầu SV 

tự làm và gọi lên bảng 

chữa 

IV. ĐÁNH GIÁ: Giảng viên đưa ra các đề bài tập nhanh 

Câu hỏi 1 :  Điền vào ô trống cụm từ thích hợp trong định nghĩa sau: 

Đại lượng ngẫu nhiên là đại lượng mà trong kết quả của phép thử sẽ nhận một 

và chỉ một trong các giá trị có thể của nó với.............tương ứng xác định. 

Câu hỏi 2:  Hãy chọn phương án trả lời đúng 

Một người bắn 3 viên đạn vào bia. Gọi X là ĐLNN chỉ số viên đạn trúng bia. 

 hi đó X nhận một trong các giá trị là:  

a,  3,2,1,0                                                             b,  2,1,0  

c,  3,2,1                                                                 d,  3,0  

 

 

 

Tiết 17: THẢO LUẬN 
 

I. MỤC TIÊU: 

1. KỸ NĂNG: 

- Sinh viên áp dụng đúng công thức tìm xác suất và lập được bảng phân phối 

xác suất. 

- Biết phân tích các yếu tố của đề bài, nhận diện đúng các khái niệm dựa vào 

các dấu hiệu nhận dạng. 

- Thành thạo việc sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính toán. 

2. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: Các công thức tính xác suất, đại 

lượng ngẫu nhiên rời rạc và bảng phân phối xác suất. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

1/ Phân loại ĐLNN? Quy luật phân phối xác suất? 
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3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Lý thuyết 

 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

GV gọi một  SV lên 

nhắc lại các bước giải 

bài toán lập bảng phân 

phối xác suất. 

- SV suy nghĩ, trả lời. 

 

2. Bài tập 

BT 2,3,4,5 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

Đưa ra bài tập 1 trong 

phần bài tập. 

Phân tích đề bài và 

hướng dẫn giải. 

GV đưa ra các bài tập, 

hướng dẫn cách làm. 

- SV suy nghĩ, thảo 

luận, giải các bài tập. 

 

IV. ĐÁNH GIÁ: yêu cầu SV kết luận về phương pháp giải các bài toán lập 

bảng phân phối xác suất. 

 

 

 

Tiết 18: §1. ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN (tiếp) 
 

I. MỤC TIÊU: 

1. KIẾN THỨC:  

- Xác định được hàm phân phối xác suất là gì. 

- Phát biểu được các tính chất của hàm phân phối xác suất. 

2. KỸ NĂNG:  

- Sinh viên biết cách tìm hàm phân phối xác suất của ĐLNN rời rạc.  

- Biết sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính xác suất. 

3. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: đại lượng ngẫu nhiên rời rạc và 

bảng phân phối xác suất. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 
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1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

2.2. Hàm phân 

phối xác suất 

2.2.1. Định nghĩa 

2.2.2. Ví dụ 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Tính chất 

2.2.4. Ý nghĩa của 

hàm phân phối xác 

suất 

 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- Trình bày và phân 

tích các yếu tố trong 

định nghĩa. 

- Đưa ra 1 ví dụ tìm 

hàm phân phối xác 

suất của ĐLNN rời rạc 

và giải mẫu. 

- Đưa ra 1 bài tập 

tương tự, hướng dẫn, 

sau đó gọi 1 SV lên 

bảng chữa. 

- Trình bày và phân 

tích ý nghĩa của hàm 

phân phối xác suất. 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

- Suy nghĩ, tư duy, 

thảo luận. 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

 

IV. ĐÁNH GIÁ: Giảng viên đưa ra các đề bài tập nhanh 

Câu hỏi 1 :  Điền vào ô trống cụm từ thích hợp trong định nghĩa sau: 

Hàm phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên là xác suất để đại lượng 

ngẫu nhiên nhận giá trị.....x, với x là 1 số thực bất kỳ. 

Câu hỏi 2:  Hãy chọn phương án trả lời đúng 

Hệ thức nào sau đây về hàm phân phối xác suất là đúng: 

a, )()( xXPxF                                          b, )()( xXPxF   

c, )()( xXPxF                                          d, )()( xXPxF   
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Tiết 19: THẢO LUẬN 
 

I. MỤC TIÊU: 

1. KỸ NĂNG: 

- Sinh viên áp dụng công thức tìm hàm phân phối xác suất. 

- Biết phân tích các yếu tố của đề bài, nhận diện đúng các khái niệm dựa vào 

các dấu hiệu nhận dạng. 

- Thành thạo việc sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính toán. 

2. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: lập bảng phân phối xác suất. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

1/ Định nghĩa, cong thức tính hàm phân phối xác suất? 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Lý thuyết 

 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

GV gọi một  SV lên 

bảng viết lại định 

nghĩa hàm phân phối 

xác suất. 

- GV gọi một SV khác 

viết công thức tìm hàm 

phân phối đối với 

ĐLNN rời rạc. 

- SV suy nghĩ, trả lời. 

 

2. Bài tập 

BT 6,7,18,19 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- GV đưa ra các bài 

tập, hướng dẫn cách 

giải. 

- SV suy nghĩ, thảo 

luận, giải các bài tập. 

 

IV. ĐÁNH GIÁ: yêu cầu SV kết luận về phương pháp giải các bài toán có sử 

dụng công thức tìm hàm phân phối xác suất. 
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Tiết 20: §1. ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN (tiếp) 

 

I. MỤC TIÊU: 

1.  KIẾN THỨC:  

- Xác định được hàm mật độ xác suất là gì. 

- Phát biểu được các tính chất của hàm mật độ xác suất. 

2. KỸ NĂNG:  

- Sinh viên biết cách tìm hệ số k để 1 hàm số là hàm mật độ xác suất . 

- Biết tìm hàm phân phối thông qua hàm mật độ. 

- Biết sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính xác suất. 

3. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: đại lượng ngẫu nhiên liện tục, 

tích phân bất định và tích phân suy rộng. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

2.3. Hàm mật độ 

xác suất 

2.3.1. Định nghĩa 

2.3.2. Ví dụ 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Tính chất 

2.3.4. Ý nghĩa của 

hàm mật độ xác 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- Trình bày và phân 

tích các yếu tố trong 

định nghĩa. 

- Đưa ra 1 ví dụ tìm hệ 

số k để 1 hàm số là 

hàm mật độ xác suất. 

- Đưa ra 1 bài tập 

tương tự, hướng dẫn, 

sau đó gọi 1 SV lên 

bảng chữa. 

- Trình bày và phân 

tích các yếu tố trong 

tính chất. 

- Trình bày và phân 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

 

- Suy nghĩ, tư duy, 

thảo luận. 

 

 

 

 

 

 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 
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suất 

 

tích ý nghĩa của hàm 

mật độ xác suất. 

 

IV. ĐÁNH GIÁ: Giảng viên chia đôi bảng yêu cầu SV phân loại khái niệm, quy 

luật phân phối xác suất, công thức tìm hàm phân phối xác suất, công thức tìm 

xác suất của 2 loại ĐLNN. 

 

 

 

Tiết 21: THẢO LUẬN 
 

I. MỤC TIÊU: 

1. KỸ NĂNG: 

- Sinh viên áp dụng đúng công thức tìm hàm mật độ xác suất. 

- Biết phân tích các yếu tố của đề bài, nhận diện đúng các khái niệm dựa vào 

các dấu hiệu nhận dạng. 

- Thành thạo việc sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính toán. 

2. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: ĐLNN liên tục, hàm mật độ xác 

suất. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Lý thuyết 

 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

GV gọi một  SV lên 

bảng viết lại định 

nghĩa hàm mật độ xác 

suất cà các tính chất 

của nó. 

- SV suy nghĩ, trả lời. 

 

2. Bài tập -  ết hợp các - GV đưa ra các bài - SV suy nghĩ, thảo 
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BT 9,10,11,13,14 phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

tập, hướng dẫn cách 

giải. 

luận, giải các bài tập. 

 

IV. ĐÁNH GIÁ: yêu cầu SV kết luận về phương pháp giải các bài toán tìm hệ 

số a để f(x) là hàm mật độ xác suất. 

 

 

 

Tiết 22: THẢO LUẬN 
 

I. MỤC TIÊU: 

1. KỸ NĂNG: 

- Sinh viên áp dụng đúng công thức liên hệ giữa hàm phân phối xác suất với 

hàm mật độ xác suất. 

- Biết phân tích các yếu tố của đề bài, nhận diện đúng các khái niệm dựa vào 

các dấu hiệu nhận dạng. 

- Thành thạo việc sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính toán. 

2. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: hàm phân phối xác suất, hàm 

mật độ xác suất của ĐLNN liên tục. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Lý thuyết 

 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

GV gọi một  SV lên 

bảng viết lại các công 

thức liên hệ giữa hàm 

phân phối xác suất với 

hàm mật độ xác suất 

- SV suy nghĩ, trả lời. 
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của ĐLNN liên tục. 

2. Bài tập 

BT 15,16,17,18,19 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- GV đưa ra các bài 

tập, hướng dẫn cách 

giải. 

- SV suy nghĩ, thảo 

luận, giải các bài tập. 

 

IV. ĐÁNH GIÁ: yêu cầu SV kết luận về phương pháp giải các bài toán có dạng 

vừa học. 

 

 

Tiết 23: THẢO LUẬN 
 

I. MỤC TIÊU: 

1. KỸ NĂNG: 

- Sinh viên áp dụng đúng các công thức về ĐLNN. 

- Biết phân tích các yếu tố của đề bài, nhận diện đúng các khái niệm dựa vào 

các dấu hiệu nhận dạng. 

- Thành thạo việc sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính toán. 

2. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: ĐLNN rời rạc và liên tục. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Bài tập 

BT 20,21,22,23,24 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

Đưa ra bài tập 20  

trong phần bài tập. 

Đây là bài tập tổng 

hợp, phối hợp nhiều 

công thức. GV phân 

tích đề bài và hướng 

- SV suy nghĩ, thảo 

luận, giải các bài tập. 
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dẫn giải. 

Bài tập 23 sử dụng 

công thức Bernoulli 

trong bài toán tìm xác 

suất sau k lần thực 

hiện phép thử có m lần 

ĐLNN X nhận giá trị 

trong khoảng (a,b), GV 

hướng dẫn giải. 

IV. ĐÁNH GIÁ: GV đưa ra những chú ý về sai lầm dễ mắc phải khi giải các bài 

tập dạng này. 

 

 

 

Tiết 24: §2. CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA ĐLNN 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. KIẾN THỨC:  

- Xác định được kỳ vọng toán là gì. 

- Xác định  được công thức tìm kỳ vọng toán của 2 loại ĐLNN. 

- Phát biểu được tính chất của kỳ vọng toán, ý nghĩa, bản chất của kỳ vọng 

toán. 

2. KỸ NĂNG:  

- Sinh viên biết cách tìm kỳ vọng toán . 

- Biết sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính xác suất. 

3. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: bảng phân phối xác suất, hàm 

mật độ xác suất, tích phân xác định. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 
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Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

2. Kỳ vọng toán 

2.1. Định nghĩa 

 

2.2. Ví dụ 

 

 

 

 

2.3. Bản chất và ý 

nghĩa của kỳ vọng 

toán 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- Trình bày và phân 

tích các yếu tố trong 

công thức. 

- Đưa ra 2 ví dụ tìm kỳ 

vọng toán của ĐLNN 

rời rạc và ĐLNN liên 

tục. 

- Trình bày và phân 

tích bản chât, ý nghĩa 

của kỳ vọng toán. 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

 

- Suy nghĩ, tư duy, 

thảo luận. 

 

 

 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

 

 

IV. ĐÁNH GIÁ: GV đưa ra các bài tập nhanh 

Câu hỏi 1: Hãy điền vào ô trống cụm tự thích hợp: 

Kỳ vọng toán của đại lượng ngẫu nhiên gần bằng..........các giá trị nhận được 

của đại lượng ngẫu nhiên. 

Câu hỏi 2:  Đâu là công thức tìm kỳ vọng toán của ĐLNN rời rạc: 

a, 



n

i
ii pxXE

1

)(                                                  b, 



n

i
ixXE

1

)(  

c, 



n

i
ii pxXE

1

2)(                                                d, 



n

i
ii pxXE

1

2)(  

 

 

 

 

Tiết 25: §2. CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA ĐLNN (tiếp) 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. KIẾN THỨC:  

- Xác định được phương sai, độ lệch tiêu chuẩn là gì. 

- Xác định  được công thức tìm phương sai của 2 loại ĐLNN. 

- Phát biểu được tính chất của phương sai, ý nghĩa của phương sai. 

2. KỸ NĂNG:  

- Sinh viên biết cách tìm phương sai và độ lệch tiêu chuẩn . 

- Biết sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính xác suất. 
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3. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: bảng phân phối xác suất, hàm 

mật độ xác suất, tích phân xác định, kỳ vọng toán. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

2. Phương sai 

2.1. Định nghĩa 

 

2.2. Ví dụ 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Tính chất 

 

 

 

2.4. Bản chất và ý 

nghĩa của kỳ vọng 

toán 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

Trình bày và phân tích 

các yếu tố trong công 

thức. 

- Đưa ra 2 ví dụ tìm 

phương sai của ĐLNN 

rời rạc và ĐLNN liên 

tục. 

- Đưa ra 2 bài tập 

tương tự, hướng dẫn, 

sau đó gọi 2 SV lên 

bảng chữa. 

- Trình bày và phân 

tích các yếu tố trong 

tính chất. 

- Trình bày và phân 

tích bản chât của 

phương sai. 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

 

 

- Suy nghĩ, tư duy, 

thảo luận. 

 

 

- Suy nghĩ, tư duy, 

thảo luận. 

 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

 

3. Ví dụ -  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

GV đưa ra 1 bài tập 

tổng hợp, hướng dẫn 

SV giải bài tập. 

 

4. Độ lệch tiêu 

chuẩn 

Thuyết trình. - Trình bày, phân tích 

định nghĩa. 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 
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IV. ĐÁNH GIÁ: GV đưa ra các bài tập nhanh 

Câu hỏi 1: Hãy điền vào ô trống cụm tự thích hợp: 

Phương sai của đại lượng ngẫu nhiên X là kỳ vọng toán của ......sai lệch của đại 

lượng ngẫu nhiên so với kỳ vọng toán của nó.. 

Câu hỏi 2: Đâu là công thức tìm phương sai của ĐLNN X: 

a, )()( 2 XEXD                                                   b, )()()( 22 XEXEXD   

c, )()( 2XEXD                                                   d, )()()( 22 XEXEXD   

 

 

 

Tiết 26: THẢO LUẬN 
 

I. MỤC TIÊU: 

1. KỸ NĂNG: 

- Sinh viên áp dụng đúng công thức tìm kỳ vọng toán, phương sai của 

ĐLNN. 

- Biết phân tích các yếu tố của đề bài, nhận diện đúng các khái niệm dựa vào 

các dấu hiệu nhận dạng. 

- Thành thạo việc sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính toán. 

2. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: công thức tìm kỳ vọng toán và 

phương sai của ĐLNN ròi rạc và liên tục. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Lý thuyết -  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

- GV gọi một  SV lên 

bảng viết lại so sánh 

kỳ vọng toán , phương 

- Sinh viên suy nghĩ, 

trả lời. 
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thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

sai của 2 loại ĐLNN. 

1. Bài tập 

BT 26,27,28,29,30 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- Đưa ra bài tập 26  

trong phần bài tập tìm 

kỳ vọng, phương sai 

của ĐLNN rời rạc. 

- GV phân tích đề bài 

và hướng dẫn giải. 

- Bài tập 27  tìm kỳ 

vọng và phương sai 

của ĐLNN liên tục. 

- Bài tập 28,29 tương 

tự hai bài trên. GV gọ 

2 SV lên bảng chữa. 

- Bài tập 30 là dạng bài 

tập phối hợp với các 

công thức bài trước. 

GV gọi 1 SV lên chữa. 

Trả  lời các câu hỏi của 

GV và ghi chép. 

 

 

Theo dõi bài làm trên 

bảng và nhận xét. 

- Lắng nghe và trả lời 

câu hỏi. 

- Theo dõi bài làm trên 

bảng và nhận xét. 

 

IV. ĐÁNH GIÁ: Yêu cầu SV kết luận về phương pháp giải các bài toán tìm kỳ 

vọng và phương sai. 

 

 

 

Tiết 27: §3. MỘT SỐ QUY LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT 

THÔNG DỤNG 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. KIẾN THỨC:  

- Xác định được phân phối nhị thức, phân phối không – một, phân phối 

Poisson, phân phối chuẩn, phân phối student là gì. 

- Xác định  được các tham số đặc trưng của các loại phân phối đó. 

2. KỸ NĂNG:  

- Sinh viên biết cách phân loại các quy luật phân phối xác suất. Biết tìm xác 

suất trong phân phối chuẩn. 

- Biết sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính xác suất. 

3. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 
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- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: bảng phân phối xác suất, kỳ 

vọng toán, phương sai. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Phân phối 

không – một 

* Định nghĩa 

* Các tham số đặc 

trưng 

* Ví dụ 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

Trình bày và phân tích 

các yếu tố trong định 

nghĩa. 

- Trình bày và phân 

tích các tham số. 

- Lấy VD minh họa. 

- Lắng nghe, tư duy và 

ghi chép. 

 

2. Phân phối nhị 

thức 

* Định nghĩa 

* Các tham số đặc 

trưng 

* Ví dụ 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- Trình bày và phân 

tích các yếu tố trong 

định nghĩa 

- Trình bày và phân 

tích các tham số. Lấy 1 

ví dụ minh họa 

- Lắng nghe, tư duy và 

ghi chép. 

 

 

 

- Thảo luận, làm BT. 

3. Phân phối 

Poisson 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- GV giới thiệu khái 

niệm, phân tích. 

- Lắng nghe, tư duy và 

ghi chép. 

 

4. Phân phối 

chuẩn 

4.1. Định nghĩa 

4.2. Các tham số 

đặc trưng 

4.3. Phân phối 

chuẩn hóa 

4.4. Tính xác suất 

của ĐLNN tuân 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- Trình bày và phân 

tích định nghĩa. 

- Trình bày và phân 

tích các tham số. 

- Trình bày và phân 

tích định nghĩa.   

- Đưa ra bài toán. Giải 

bài toán để tìm ra công 

thức 

- Lắng nghe, tư duy và 

ghi chép. 
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theo QL chuẩn 

4.5. Ví dụ 

  

- Thảo luận, giải BT. 

4. Phân phối Khi 

bình phương 

Thuyết trình - Trình bày, phân tích 

định nghĩa. 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

 

5. Phân phối 

Student 

 - Trình bày, phân tích 

định nghĩa. 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

 

IV. ĐÁNH GIÁ: GV yêu cầu SV nhắc lại các dạng phân phối đã học và cách 

phân biệt các loại phân phối này. 

 

 

 

Tiết 28: THẢO LUẬN 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. KỸ NĂNG: 

- Sinh viên nhận biết được và thuộc được các công thức. 

- Biết phân tích các yếu tố của đề bài, áp dụng đúng công thức để làm bài 

tập. 

- Thành thạo việc sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính xác suất. 

2. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: ĐLNN rời rạc và ĐLNN liên tục, 

các tham số đặc trưng của ĐLNN và các quy luật phân phối xác suất thông 

dụng. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Lý thuyết -  ết hợp các GV chia bảng làm hai - Phát biểu ý kiến. Cả 
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phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

phần, một phần ghi 

ĐLNN rời rạc, 1 phần 

ghi ĐLNN liên tục. 

Yêu câu SV so sánh về 

qui luật phân phối xác 

suất và các tham số 

đặc trưng. 

- GV nhận xét, đưa ra 

kết luận. 

lớp thảo luận và phân  

tích . 

 

 

 

 

 

- SV ghi chép. 

2. Bài tập – trò 

chơi học tập 

- Trò chơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bài tập: 34,35 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- GV giới thiệu trò 

chơi : “Tung xúc xắc”. 

- GV chia lớp thành 

các đội, cử đội trưởng 

làm nhiệm vụ tung xúc 

xắc. Số chấm trên con 

xúc xắc là số điểm mà 

đội nhận được khi trả 

lời đúng câu hỏi.  

- GV nhận xét và trao 

giải cho đội có điểm số 

cao nhất. 

- GV chữa bài tập 34 

về phân phối chuẩn. 

Bài tập 35 tương tự. 

GV gọi 1 SV lên bảng. 

Thực hiện trò chơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Suy nghĩ, tư duy, 

thảo luận, ghi chép. 

 

IV. ĐÁNH GIÁ: GV đưa ra ý nghĩa của việc chơi trò chơi, sau khi chơi trò chơi 

SV thu nhận được những gì. 

 

 

 

PHẦN 2: THỐNG KÊ  

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT MẪU 
 

1. Xác định mục tiêu 

1.1. Mục tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về thống 

kê: khái niệm tổng thể, mẫu, mẫu ngẫu nhiên, các phương pháp xây dựng mẫu 

ngẫu nhiên; các tham số đặc trưng và cách tính các tham số đó thông qua mẫu cụ 

thể. 
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1.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

- Sinh viên nắm chắc định nghĩa và phân biệt được các khái niệm tổng thể, 

mẫu, mẫu ngẫu nhiên; biết cách xây dựng mẫu ngẫu nhiên. 

- Nắm chắc các công thức tính các tham số đặc trưng của mẫu ngẫu nhiên 

trong các trường hợp thông qua mẫu cụ thể; áp dụng thành thạo các công thức 

đó. 

1.3. Mục tiêu về thái độ: Sinh viên nghiêm túc và có hứng thú khi tiếp thu 

bài học. 

2. Chuẩn bị 

+ Giảng viên: Phương tiện dạy học, sách giao bài tập, giáo trình… 

+ Sinh viên: Chuẩn bị tài liệu, bài tập, thảo luận, phương tiện, dụng cụ học 

tập… 

3. Nội dung giảng dạy chi tiết (tiến trình dạy học) 

 

 

Tiết 29. §1. TỔNG THỂ VÀ MẪU 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. KIẾN THỨC:  

- Xác định tổng thể là gì, mẫu là gì, thế nào là mẫu ngẫu nhiên. 

- Nhận biết được các phương pháp xây dựng mẫu và các phương pháp sắp 

xếp mẫu. 

2. KỸ NĂNG:  

- Sinh viên biết lấy ví dụ về tổng thể và mẫu. Biết cách sắp xếp mẫu ngẫu 

nhiên. 

3. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: tần số, tần suất, đại lượng ngẫu 

nhiên. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 
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Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Định nghĩa 

tổng thể và mẫu 

1.1. Định nghĩa 

Tổng thể và mẫu. 

1.2. Ví dụ 

1.3. Định nghĩa 

mẫu ngẫu nhiên 

1.4. Ví dụ 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- Trình bày và phân 

tích các yếu tố trong 

định nghĩa. 

- GV đưa ra ví dụ về 

tổng thể và mẫu. 

- Yêu cầu mỗi SV tự 

đưa ra một ví dụ về 

tổng thể và mẫu. 

- Trình bày và phân 

tích các yếu tố trong 

định nghĩa. 

- Lấy 1 ví dụ minh 

họa. 

- Lắng nghe, tư duy và 

ghi chép. 

- Tự đưa ra ví dụ và 

chép vào vở. 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

- Lắng nghe và ghi 

chép 

2. Phương pháp 

xây dựng mẫu 

2.1. Nhận xét 

2.2. Một số 

phương pháp chọn 

mẫu 

2.3 Các phương 

pháp sắp xếp mẫu 

ngẫu nhiên 

2.4. Ví dụ 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- Trình bày và phân 

tích về phương pháp 

xây dựng mẫu. 

- Trình bày và phân 

tích các phương pháp 

chọn mẫu.  

- Giới thiệu 2 phương 

pháp sắp xếp mẫu ngẫu 

nhiên. 

- Lấy 1 ví dụ minh họa 

yêu cầu SV sắp xếp 

theo 2 cách. 

Lắng nghe và ghi chép 

Lắng nghe và ghi chép 

Trả lời câu hỏi của GV 

và ghi chép 

Trả lời câu hỏi của GV 

và ghi chép 

IV. ĐÁNH GIÁ: GV nhắc lại về tổng thể và mẫu. Vì sao phải tiến hành lấy số 

liệu trên mẫu. 

 

 

Tiết 30. §2. CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU NGẪU NHIÊN 
 

I. MỤC TIÊU: 

1. KIẾN THỨC:  

- Xác định được trung bình mẫu, phương sai mẫu, độ lệch tiêu chuẩn là gì. 

- Nhận biết được các công thức tính các đặc trưng của mẫu 

2. KỸ NĂNG:  

- Sinh viên biết áp dụng công thức để tính các đặc trưng của mẫu . 
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3. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: tổng thể, mẫu, các phương pháp 

sắp xếp mẫu. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: Giáo viên nhắc lại quy trình của một bài toán thống kê. Bước đầu 

tiên phải làm đối với 1 bài toán thống kê là chọn mẫu, sau khi đã chọn được mẫu 

rồi thì phải biết sử lý số liệu trên mẫu như thế nào. Đó là nội dung của bài học 

ngày hôm nay. 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Định nghĩa 

thống kê 

 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

Trình bày và phân tích 

các yếu tố trong định 

nghĩa. 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

2. Đặc trưng của 

mẫu ngẫu nhiên 

2.1. Trung bình 

mẫu 

2.2. Phương sai, 

phương sai điều 

chỉnh mẫu 

2.3. Độ lệch tiêu 

chuấn, độ lệch tiêu 

chuẩn điều chỉnh  

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- GV trình bày các  

định nghĩa và các công 

thức. Phân tích các yếu 

tố trong công thức 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

3. Cách tính các 

tham số đặc trưng 

thông qua mẫu cụ 

thể 

3.1. Tính trực tiếp 

3.2. Tính gián tiếp 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- GV đưa ra các trường 

hợp và công thức tính 

trong từng trường hợp. 

- Lấy ví dụ cụ thể, 

hướng dẫn SV cách 

thực kiện. 

- GV nhận xét. 

- Lắng nghe, ghi chép. 

 

 

- Thảo luận, làm bài, 

tính toán trực tiếp trên 

máy tính, so sánh kết 

quả. 
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IV. ĐÁNH GIÁ: GV Đưa ra câu hỏi trác nghiệm để củng cố kiến thức bài học 

Câu 1: Giả sử từ tổng thể của ĐLNN gốc X lập một mẫu ngẫu nhiên kích thước 

n (  í hiệu X là trung bình mẫu ). Công thức nào sau đây là đúng? 

A, 



k

i
ii XmX

1

      B, 



k

i
ii Xm

n
X

1

1
 

C, ii XmX        D, 



k

i
i

i

nX
m

X

1

1
 

Câu 2: Hệ thức liên hệ giữa phương sai mẫu ( 2S  ) và phương sai điều chỉnh 

mẫu ( 2'S ) nào sau đây là đúng? 

A, 22'

1
S

n

n
S


       B, 22' 1

S
n

n
S


  

C, 22' nSS        D, 22'

1

1
S

n
S


  

Câu 3: Giả sử từ tổng thể của ĐLNN gốc X lấy một mẫu kích thước n. Công 

thức tìm phương sai mẫu nào sau đây là đúng? 

A, 2

1

22 )(
1

xxn
n

s
k

i
ii  



    B, 



k

i
ii xn

n
xs

1

222 1
)(  

C, 2

1

22 )(xxns
k

i
ii 



    D, 2

1

2 )(
1

xxn
n

s
k

i
ii  



 

 

 

 

Tiết 31: THẢO LUẬN 
 

I. MỤC TIÊU: 

1. KỸ NĂNG: 

- Sinh viên nhận biết được và thuộc được các công thức. 

- Biết phân tích các yếu tố của đề bài, áp dụng đúng công thức để làm bài 

tập. 

- Thành thạo việc sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính xác suất. 

2. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: trung bình mẫu, phương sai mẫu, 

phương sai điều chỉnh mẫu, độ lệch tiêu chuẩn mẫu, độ lệch tiêu chuẩn điều 

chỉnh mẫu. 
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- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Lý thuyết -  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

GV gọi 1 số SV lên 

bảng viết lại các công 

thức tính trung bình 

mẫu, phương sai mẫu, 

phương sai điều chỉnh 

mẫu, độ lệch tiêu 

chuẩn mẫu, độ lệch 

tiêu chuẩn điều chỉnh 

mẫu. 

Phát biểu ý kiến. Cả 

lớp thảo luận và phân 

tích. 

 

 

 

 

 

2. Bài tập 

Bài tập 3,4,5,6 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- GV chữa bài tập 1 

trong phần bài tập. 

- Bài tập 3,4 tương tự. 

GV gọi 2 SV lên bảng 

chữa. 

- Bài tập 5 là dạng 

bảng phân lớp. GV giải 

mẫu. 

- Bài tập 6 tương tự. 

GV gọi 1 SV lên bảng 

làm. 

- SV theo dõi ghi chép. 

- Suy nghĩ, tư duy, 

thảo luận làm bài tập. 

IV. Đánh giá: GV nhận xét những chú ý và những sai lầm SV dễ mắc phải khi 

làm bài tập. 
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CHƯƠNG II: ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ 
 

1. Xác định mục tiêu 

1.1. Mục tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về bài toán 

tìm khoảng tin cậy: bài toán cơ bản; bài toán tìm khoảng tin cậy của kỳ vọng, 

của tỷ lệ. 

1.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

- Sinh viên nắm chắc bài toán tìm khoảng tin cậy, các khái niệm độ tin 

cậy, khoảng tin cậy... 

- Nắm chắc bài toán tìm khoảng tin cậy của kỳ vọng trong các trường hợp 

khác nhau; thành thạo kỹ năng giải bài toán tìm khoảng tin cậy của kỳ vọng. 

- Nắm chắc bài toán tìm khoảng tin cậy của tỷ lệ; thành thạo kỹ năng giải 

bài toán tìm khoảng tin cậy của tỷ lệ. 

- Sinh viên phân biệt được hai bài toán tìm khoảng tin cậy của kỳ vọng và 

tỷ lệ. 

1.3. Mục tiêu về thái độ: Sinh viên nghiêm túc và có hứng thú khi tiếp thu 

bài học. 

2. Chuẩn bị 

+ Giảng viên: Phương tiện dạy học, sách giao bài tập, giáo trình… 

+ Sinh viên: Chuẩn bị tài liệu, bài tập, thảo luận, phương tiện, dụng cụ học 

tập… 

3. Nội dung giảng dạy chi tiết (tiến trình dạy học) 

 

 

Tiết 32. §1. PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG  

BẰNG KHOẢNG TIN CẬY 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. KIẾN THỨC:  

- Xác định được thế nào là ước lượng điểm, khoảng tin cậy, thế nào là 

phương pháp ước lượng bằng khoảng tin cậy. 

- Nhận biết được các bước trong bài toán ước lượng kỳ vọng toán của ĐLNN 

có phân phối chuẩn. 

2. KỸ NĂNG:  

- Sinh viên biết áp dụng công thức để ước lượng kỳ vọng toán của ĐLNN có 

phân phối chuẩn. 

3. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 
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II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có: Các công thức tính đặc trưng của mẫu. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Phương pháp 

ước lượng điểm 

 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

GV giới thiệu về phương 

pháp, khái niệm ước lượng 

không chệch, ước lượng 

vững, ước lượng hiệu quả. 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

2. Phương pháp 

ước lượng khoảng 

2.1. Định nghĩa 

khoảng tin cậy  

2.2. Phương pháp 

tiến hành 

 

 

 

 

2.3. Nhận xét 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- Trình bày và phân tích các 

yếu tố trong định nghĩa. 

- Trình bày các bước trong 

bài toán ước lượng bằng 

khoảng tin cậy. 

- Ứng với mỗi độ tin cậy 

cho trước, có thể có bao 

nhiêu khoảng tin cậy của 

tham số θ? 

- GV nhận xét đưa ra kết 

luận. 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

 

- Lắng nghe và ghi 

chép 

 

 

- Trả lời các câu 

hỏi để GV ghi lên 

bảng các ý kiến 

3. Ước lượng kỳ 

vọng toán của 

ĐLNN phân phối 

chuẩn. 

3.1. Trường hợp đã 

biết phương sai 

Ví dụ 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

Gv trình bày các bước giải 

bài toán. 

- Đưa ra ví dụ minh họa, 

hướng dẫn cách làm 

- Lắng nghe, ghi 

chép. 

 

- Thảo luận, làm 

bài, tính toán trực 

tiếp trên máy tính, 

so sánh kết quả. 

IV. ĐÁNH GIÁ: GV nhắc lại các bước giải trong bài toán ước lượng kỳ vọng 

toán của ĐLNN có phân phối chuẩn khi đã biết phương sai. 

 

 



 49 
 

Tiết 33. §1. PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG  

BẰNG KHOẢNG TIN CẬY (tiếp) 

 
I. MỤC TIÊU: 

1. KIẾN THỨC:  

- Xác định được thế nào là thế nào là phương pháp ước lượng bằng khoảng 

tin cậy. 

- Nhận biết được các bước trong bài toán ước lượng kỳ vọng toán của ĐLNN 

có phân phối chuẩn khi chưa biết phương sai. 

2.  KỸ NĂNG:  

- Sinh viên biết áp dụng công thức để ước lượng kỳ vọng toán của ĐLNN có 

phân phối chuẩn khi chưa biết phương sai. 

3. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: các công thức tính đặc trưng của 

mẫu. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

3. Ước lượng kỳ 

vọng toán của 

ĐLNN phân phối 

chuẩn. 

3.2. Trường hợp 

chưa biết phương 

sai 

a. Trường hợp cỡ 

mẫu nhỏ n<30 

Ví dụ 

 

 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- GV giới thiệu về 

phương pháp trong 

trường hợp chưa biết 

phương sai. 

- Trình bày các bước 

trong bài toán ước 

lượng bằng khoảng tin 

cậy. 

- GV đặt câu hỏi: Ứng 

với mỗi độ tin cậy cho 

trước, có thể có bao 

nhiêu khoảng tin cậy 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

- Trả lời các câu hỏi để 

GV ghi lên bảng các ý 

kiến 

- Ghi chép. 
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b. Trường hợp cỡ 

mẫu lớn 30n  

Ví dụ 

của tham số θ? 

- GV nhận xét và đưa 

ra kết luận. 

- Gv trình bày các 

bước giải bài toán. 

- GV đưa ra ví dụ minh 

họa. 

- GV đưa ra 1 đề bài 

tập, yêu cầu SV tự giải 

 

 

 

 

 

- Lắng nghe, ghi chép. 

 

- Thảo luận, giải BT. 

4. Ước lượng kỳ 

vọng toán của 

ĐLNN không 

phân phối chuẩn 

Thuyết trình GV giới thiệu và phân 

tích phương pháp 

Lắng nghe và ghi chép 

 

IV. ĐÁNH GIÁ: GV nhắc lại các bước giải trong bài toán ước lượng kỳ vọng 

toán của ĐLNN có phân phối chuẩn khi chưa biết phương sai. 

  

 

 

Tiết 34: THẢO LUẬN 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. KỸ NĂNG: 

- Sinh viên nhận biết được và thuộc được các công thức. 

- Biết phân tích các yếu tố của đề bài, áp dụng đúng công thức để làm bài 

tập. 

- Thành thạo việc sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính xác suất. 

2. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: các bước giải bài toán ước lượng 

kỳ vọng toán của ĐLNN có phân phối chuẩn. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 
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* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Lý thuyết -  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

GV gọi 1 số SV lên 

bảng viết lại các bước 

giải bài toán ước lượng 

kỳ vọng toán trong cả 

2 trường hợp 

Phát biểu ý kiến. Cả 

lớp thảo luận và phân 

tích. 

 

 

2. Bài tập 

Bài tập 

 7,8,9,10,11,12,13 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- GV chữa bài tập 6 

dạng đã biết phương 

sai  trong phần bài tập. 

- Bài tập 7,8 tương tự. 

GV gọi 2 SV lên bảng 

chữa. 

- Bài tập 9 là dạng 

chưa biết phương sai 

mẫu nhỏ. GV giải mẫu. 

- Bài tập 10 là dạng 

chưa biết phương sai, 

mẫu lớn. GV giải mẫu. 

- Bài tập 11,13. GV 

gọi 2 SV lên bảng 

chữa. 

- SV theo dõi ghi chép. 

- Suy nghĩ, tư duy, 

thảo luận làm bài tập. 

IV. Đánh giá: GV nhận xét những chú ý và những sai lầm SV dễ mắc phải khi 

làm bài tập. 

 

 

 

Tiết 35. §2. ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG TIN CẬY CỦA TỶ LỆ 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. KIẾN THỨC:  

- Xác định được thế nào là tỷ lệ mang dấu hiệu A trong tổng thể. 

- Nhận biết được các bước trong bài toán ước lượng tỷ lệ mang dấu hiệu A 

trong tổng thể. 

2. KỸ NĂNG:  

- Sinh viên biết áp dụng công thức để ước lượng kỳ vọng toán của ĐLNN có 

phân phối chuẩn. 

3. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 
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II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: các công thức tính đặc trưng của 

mẫu. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Tỷ lệ mang dấu 

hiệu A trong tổng 

thể 

 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

Đặt ra bài toán tìm tỷ 

lệ mang dấu hiệu A 

trong tổng thể. 

 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

- Trả lời các câu hỏi để 

GV ghi lên bảng các ý 

kiến. 

4. Phương pháp 

tiến hành 

Thuyết trình Trình bày các bước 

trong bài toán ước 

lượng bằng khoảng tin 

cậy. 

Lắng nghe và ghi chép 

3. Nhận xét Thuyết trình GV đưa ra nhận xét về 

các khoảng tin cậy đặc 

biệt. 

- Lắng nghe, ghi chép. 

4. Ví dụ -  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- GV đưa ra đề bài tập, 

yêu cầu SV tự làm. 

- Gv giới thiệu: 

Phương pháp ước 

lượng bằng khoảng tin 

cậy không chỉ cho 

phép tìm giá trị gần 

đúng của tỷ lệ mang 

dấu hiệu A mà còn tìm 

giá trị gần đứng của số 

lượng phần tử trong 

tổng thể. 

- Lắng nghe, suy nghĩ, 

thảo luận, trả lời câu 

hỏi và giải BT. 

IV. ĐÁNH GIÁ: GV nhắc lại các bước giải trong bài toán ước lượng tỷ lệ mang 

dấu hiệu A trong tổng thể. 
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Tiết 36: THẢO LUẬN 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. KỸ NĂNG: 

- Sinh viên nhận biết được và thuộc được các công thức. 

- Biết phân tích các yếu tố của đề bài, áp dụng đúng công thức để làm bài 

tập. 

- Thành thạo việc sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính xác suất. 

2. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: các bước giải bài toán ước lượng 

khoảng cho tỷ lệ. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Lý thuyết -  ết hợp các 

phương pháp thuyết 

trình, đàm thoại, gợi 

mở vấn đáp. 

GV gọi 1 số SV lên bảng 

viết lại các bước giải bài 

toán ước lượng khoảng cho 

tỷ lệ . 

Phát biểu ý 

kiến. Cả lớp 

thảo luận và 

phân tích. 

2. Bài tập 

Bài tập 

 15,16,17,18,20 

-  ết hợp các 

phương pháp thuyết 

trình, đàm thoại, gợi 

mở vấn đáp. 

- GV chữa bài tập 15 trong 

phần bài tập. 

- Bài tập 16,17 tương tự. GV 

gọi 2 SV lên bảng chữa. 

- Bài tập 18 là dạng ước 

lượng số phần tử của tổng 

thể. GV giải mẫu. 

- Bài tập 20 là dạng tương 

tự. GV gọi 1 SV lên 

- SV theo dõi 

ghi chép. 

- Suy nghĩ, tư 

duy, thảo luận 

làm bài tập. 

IV. Đánh giá: GV nhận xét những chú ý và những sai lầm SV dễ mắc phải khi 

làm bài tập. 
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CHƯƠNG III: KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ 
 

1. Xác định mục tiêu 

1.1. Mục tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên các kiến thức về bài toán 

kiểm định giả thuyết thống kê: bài toán kiểm định cơ bản, kiểm định tham số của 

kỳ vọng, tỷ lệ của một tổng thể, hai tổng thể. 

1.2. Mục tiêu về kỹ năng:  

- Sinh viên nắm chắc bài toán kiểm định cơ bản, các bước đi của bài toán; 

phân biệt được các khái niệm mức ý nghĩa với độ tin cậy; miền bác bỏ với 

khoảng tin cậy,... 

- Nắm chắc bài toán kiểm định giả thuyết của kỳ vọng toán trường hợp 

một tổng thể, hai tổng thể; phân biệt các trường hợp khác nhau của bài toán; 

thành thạo cách giải bài toán kiểm định giả thuyết của kỳ vọng trong từng 

trường hợp đó. 

- Nắm chắc bài toán kiểm định giả thuyết của tỷ lệ trường hợp một tổng 

thể, hai tổng thể; phân biệt các bài toán đó; thành thạo kỹ năng giải các bài toán 

trong các trường hợp khác nhau. 

- Sinh viên phân biệt được hai bài toán tìm khoảng tin cậy và kiểm định. 

1.3. Mục tiêu về thái độ: Sinh viên nghiêm túc và có hứng thú khi tiếp thu 

bài học. 

2. Chuẩn bị 

+ Giảng viên: Phương tiện dạy học, sách giao bài tập, giáo trình… 

+ Sinh viên: Chuẩn bị tài liệu, bài tập, thảo luận, phương tiện, dụng cụ học 

tập… 

3. Nội dung giảng dạy chi tiết (tiến trình dạy học) 

 

 

Tiết 37. §1. KHÁI NIỆM CHUNG 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. KIẾN THỨC:  

- Xác định được thế nào là giả thuyết thống kê và thế nào là bài toán kiểm 

định giả thuyết thống kê. 

- Nhận biết được các bước trong bài toán kiểm định giả thuyết thống kê. 

2. KỸ NĂNG:  

- Sinh viên biết đặt giả thuyết, đối thuyết cho bài toán kiểm định. 

3. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 
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II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: các công thức tính đặc trưng của 

mẫu. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Khái niệm 

chung 

1.1. Định nghĩa giả 

thuyết thống kê 

1.2. Quy tắc kiểm 

định 

1.3. Sai lầm  

1.4. Ví dụ 

 

 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

 

- Phân tích nội dung 

định nghĩa. 

- Trình bày các bước 

trong bài toán kiểm 

định giả thuyết thống 

kê. 

- Lắng nghe và trả lời 

các câu hỏi của GV. 

- GV đưa ra một ví dụ 

yêu cầu SV đặt giả 

thuyết và đối thuyết. 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

- Trả lời các câu hỏi để 

GV ghi lên bảng các ý 

kiến. 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

- Lắng nghe, ghi chép. 

- Suy nghĩ ra phát biểu 

ý kiến. 

2. Điểm định giả 

thuyết về giá trị 

trung bình  

2.1. Trường hợp đã 

biết phương sai 

 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

 

GV giới thiệu về bài 

toán. 

- Gv hướng dẫn cách 

đặt giả thuyết và đối 

thuyết. 

GV yêu cầu SV dựa 

vào mẫu chung về bài 

toán kiểm định để đưa 

ra các bước trong bài 

toán kiểm định giả 

thuyết về giá trị trung 

bình khi đã biết 

phương sai. 

- GV đưa ra ví dụ áp 

dụng 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

- Lắng nghe và trả lời 

các câu hỏi của GV. 

 

- Suy nghĩ, trả lời câu 

hỏi. 

 

 

- Thảo luận làm bài 

tập. 
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IV. ĐÁNH GIÁ: GV nhắc lại cách đặt giả thuyết, đối thuyết và các bước giải 

trong bài toán kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình khi đã biết phương sai. 

 

 

 

Tiết 38. §2. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VỀ GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH 

CỦA ĐLNN PHÂN PHỐI CHUẨN 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. KIẾN THỨC:  

- Xác định được thế nào là bài toán kiểm định giả thuyết về giá trị trung 

bình. 

- Nhận biết được các bước trong bài toán kiểm định giả thuyết về giá trị 

trung bình. 

2. KỸ NĂNG:  

- Sinh viên biết đặt giả thuyết, đối thuyết và biết cách giải bài toán kiểm định 

giả thuyết về giá trị trung bình khi chưa biết phương sai. 

3. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: các công thức tính đặc trưng của 

mẫu. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

2. Điểm định giả 

thuyết về giá trị 

trung bình  

2.1. Trường hợp 

đã biết phương 

sai 

1. Chơi trò chơi 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

 

Gv nêu tên trò chơi: “ 

ghép công thức” 

- Gv chép tên các đặc 

trưng của mẫu lên 

bảng theo 1 thứ tự nhất 

định. 

- Chia lớp thành nhiều 

Tham gia trò chơi, thảo 

luận. 
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2.1. Trường hợp 

chưa biết phương 

sai 

 

 

 

Ví dụ 

nhóm, phân công 

nhóm trưởng 

- Phát phiếu cho các 

nhóm tự ghi công thức 

tính các đặc trưng của 

mẫu. 

- Nhóm trưởng lên 

bảng ghép công thức. 

- GV trình bày các 

bước trong bài toán 

kiểm định giả thuyết 

về giá trị trung bình 

khi chưa biết phương 

sai. 

- GV đưa ra VD, 

hướng dẫn cách làm. 

 

 

 

 

 

 

 

- Lắng nghe và 

trả lời các câu hỏi của 

GV. 

 

 

 

 

- Suy nghĩ, thảo luận, 

giải BT. 

 

IV. ĐÁNH GIÁ: GV nhắc lại cách đặt giả thuyết, đối thuyết và các bước giải 

trong bài toán kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình khi chưa biết phương 

sai. 

 

 

Tiết 39: THẢO LUẬN 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. KỸ NĂNG: 

- Sinh viên nhận biết được và thuộc được các công thức. 

- Biết phân tích các yếu tố của đề bài, áp dụng đúng công thức để làm bài 

tập. 

- Thành thạo việc sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính xác suất. 

2. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: các bước giải bài toán kiểm định 

giả thuyết về giá trị trung bình. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 
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2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Lý thuyết -  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- Nêu các bước giải bài 

toán kiểm định giả 

thuyết về giá trị trung 

bình trong cả 2 trường 

hợp. 

Phát biểu ý kiến. Cả 

lớp thảo luận và phân 

tích. 

 

 

2. Bài tập 

Bài tập 1,2,3,5,6,7 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- GV nêu BT, phân 

biệt các dạng, hướng 

dẫn cách lam. 

- SV theo dõi ghi chép. 

- Suy nghĩ, tư duy, 

thảo luận làm bài tập. 

 

IV. Đánh giá: GV nhận xét những chú ý và những sai lầm SV dễ mắc phải khi 

làm bài tập. 

 

 

 

Tiết 40. §3. KIỂM ĐỊNH SỰ BẰNG NHAU CỦA HAI KÌ VỌNG 

CỦA HAI ĐLNN PHÂN PHỐI CHUẨN 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. KIẾN THỨC:  

- Xác định được thế nào là bài toán kiểm định sự bằng nhau của 2 kỳ vọng 

toán. 

- Nhận biết được các bước trong bài toán kiểm định sự bằng nhau của 2 kỳ 

vọng toán 

2. KỸ NĂNG:  

- Sinh viên biết đặt giả thuyết, đối thuyết và biết cách giải bài toán kiểm định 

định sự bằng nhau của 2 kỳ vọng toán 

3. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: các công thức tính đặc trưng của 

mẫu. 
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- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Trường hợp đã 

biết phương sai 

 

 

 

Vĩ dụ 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

 

- GV trình bày các 

bước kiểm định sự 

bằng nhau của 2 kỳ 

vọng toán khi đã biết 

phương sai. 

- Gv yêu cầu SV tự 

làm một ví dụ 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

 

 

 

- SV thảo luận, giải 

BT. 

2. Trường hợp 

chưa biết phương 

sai 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- GV trình bày các 

bước kiểm định sự 

bằng nhau của 2 kỳ 

vọng toán khi chưa 

biết phương sai. 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

3. Ví dụ -  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- GV đưa ra VD, 

hướng dẫn, yêu cầu SV 

giải. 

- SV thảo luận, giải 

BT. 

 

IV. ĐÁNH GIÁ: GV nhắc lại cách đặt giả thuyết, đối thuyết và các bước giải 

trong bài toán kiểm định sự bằng nhau của hai kỳ vọng toán. 

 

 

 

Tiết 41. §3. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT CỦA TỶ LỆ 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. KIẾN THỨC:  

- Xác định được thế nào là bài toán kiểm định giả thuyết xác suất. 

- Nhận biết được các bước trong bài toán kiểm định giả thuyết xác suất. 
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2. KỸ NĂNG:  

- Sinh viên biết đặt giả thuyết, đối thuyết và biết cách giải bài toán kiểm định 

định giả thuyết xác suất. 

3. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: các công thức tính đặc trưng của 

mẫu. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Trường hợp 

một tổng thể 

 

 

 

Ví dụ 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

 

GV trình bày các bước 

kiểm định giả thuyết 

xác suất trong trường 

hợp một tổng thể. 

- GV giới thiệu VD, 

hướng dẫn cách giải. 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

 

 

- SV thảo luận, giải 

BT. 

2. Trường hợp 

hai tổng thể 

 

 

 

Ví dụ 

 

Nhận xét 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

 

- GV trình bày các 

bước kiểm định giả 

thuyết xác suất trong 

trường hợp hai tổng 

thể. 

- GV đưa ra VD, 

hướng dẫn cách làm. 

GV đưa ra các dấu 

hiệu giúp SV nhận biết 

thế nào là bài toán 1 

tổng thể, thế nào là bài 

toán 2 tổng thể. 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

 

- SV thảo luận, giải 

BT. 

- Lắng nghe, ghi chép. 

 

IV. ĐÁNH GIÁ: GV nhắc lại cách đặt giả thuyết, đối thuyết và các bước giải 

trong bài toán kiểm định giả thuyết xác suất. 
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Tiết 42: THẢO LUẬN 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. KỸ NĂNG: 

- Sinh viên nhận biết được và thuộc được các công thức. 

- Biết phân tích các yếu tố của đề bài, áp dụng đúng công thức để làm bài 

tập. 

- Thành thạo việc sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính xác suất. 

2. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: các bước giải bài toán kiểm định 

sự bằng nhau của hai kỳ vọng toán, kiểm định giả thuyết xác  suất. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Lý thuyết -  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- Nêu các bước giải bài 

toán kiểm định sự bằng 

nhau của hai kỳ vọng 

toán, kiểm định giả 

thuyết xác  suất. 

Phát biểu ý kiến. Cả 

lớp thảo luận và phân 

tích. 

 

 

2. Bài tập 

Bài tập 7,8,9,10,12 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- GV nêu BT, phân 

biệt các dạng, hướng 

dẫn cách làm. 

- Phân biệt các dạng 

bài tập. 

- SV theo dõi ghi chép. 

- Suy nghĩ, tư duy, 

thảo luận làm bài tập. 

 

IV. Đánh giá: GV nhận xét những chú ý và những sai lầm SV dễ mắc phải khi 

làm bài tập. 
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Tiết 43. CHƯƠNG III: TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. KIẾN THỨC:  

- Xác định được thế nào là hệ số tương quan của hai ĐLNN, hệ số tương 

quan dùng để làm gì, thế nào là phương trình đường hồi quy tuyến tính. 

- Nhận biết được công thức tìm hệ số tương quan mẫu. 

2. KỸ NĂNG:  

- Sinh viên biết lập bảng, tính các đặc trưng của mẫu và tính thành thạo công 

thức tìm hệ số tương quan mẫu và viết được phương trình đường hồi quy tuyến 

tính. 

3. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: các công thức tính đặc trưng của 

mẫu. 

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Hệ số tương 

quan 

1.1. Hệ số tương 

quan của 2 ĐLNN 

* Tính chất 

 

 

* Nhận xét 

 

 

 

1.2. Hệ số tương 

quan của mẫu NN 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

 

- GV trình bày định 

nghĩa và phân tích các 

yếu tố trong định 

nghĩa. 

- GV trình bày các tính 

chất của hệ số tường 

quan. 

- Từ định nghĩa và các 

tính chất, GV trình bày 

ứng dụng của hệ số 

tương quan. 

GV trình bày định 

nghĩa và công thức tìm 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

 

 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

 

 

 

- Lắng nghe và ghi 
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* Công thức trực 

tiếp 

* Công thức đổi 

biến 

hệ số tương quan mẫu. 

- Hệ số tương quan 

mẫu NN có tính chất 

gì? 

chép. 

 

- SV suy nghĩ trả lời. 

 

2. Phương trình 

đường hồi quy 

tuyến tính thực 

nghiệm 

2.1. Phương trình 

2.2. Sai số 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

 

- GV trình bày các 

bước tìm phương trình 

đường hồi quy. 

 

- Nêu ý nghĩa của PT 

đường hồi quy. 

- Lắng nghe và ghi 

chép. 

 

 

 

IV. ĐÁNH GIÁ: GV yêu cầu Sv gấp sách vở để luyện tập ghi nhớ công thức 

ngay tại lớp. 

Câu 1: Công thức tính hệ số tương quan mẫu nào sau đây là đúng? 

A, 
yx ss

xyyx
r

.

. 
                         B, 

yx ss

yxxy
r

.

.
  

C, 
yx ss

yxxy
r

.

. 22
      D, 

yx ss

yxyx
r

.

.22 
  

Câu 2: Để nghiên cứu mối tương quan giữa hai ĐLNN X và Y, lấy ra mẫu kích 

thước n = 50 và thu được các số liệu sau đây: 12,0;3,0  yx  

52,0;12,1;9,0 22  xyyx .  hi đó hệ số tương quan mẫu bằng: 

A, 0,511      B, - 0,511 

C, 0,588      D, - 5,588 

Câu 3: Phương trình đường hồi quy trung bình tuyến tính thực nghiệm của Y 

theo X nào sau đây là đúng? 

A, yxx
s

s
ry

x

y
 )(     B, yxx

s

s
ry

y

x  )(  

C, xyx
s

s
ry

x

y
 )(     D, yxx

s

s
y

x

y
 )(  
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Tiết 44,45: THẢO LUẬN 

 

I. MỤC TIÊU: 

1. KỸ NĂNG: 

- Sinh viên nhận biết được và thuộc được các công thức. 

- Biết phân tích các yếu tố của đề bài, áp dụng đúng công thức để làm bài 

tập. 

- Thành thạo việc sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ việc tính xác suất. 

2. THÁI ĐỘ: Sinh viên có hứng thú giải các bài toán thực tế. 

II. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI HỌC: 

- Sinh viên nắm chắc kiến thức đã có đó là: công thức tìm hệ số tương quan 

mẫu  

- Sinh viên có giáo trình xác suất thống kê. 

- Sinh viên có máy tính bỏ túi. 

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

1. Ổn định tổ chức: 

2. Kiểm tra bài cũ: 

3. Bài mới: 

* Đặt vấn đề: 

* Nội dung, phương pháp: 

Nội dung bài 

giảng 
Phương pháp 

Hoạt động của Giảng viên và Sinh viên 

Giảng viên Sinh viên 

1. Lý thuyết -  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

GV gọi 1 số SV lên 

bảng viết lại các công 

thức tìm hệ số tương 

quan mẫu, PT đường 

hồi quy. 

 

Phát biểu ý kiến. Cả 

lớp thảo luận và phân 

tích. 

 

2. Bài tập 

Bài tập 1 đến 15 

-  ết hợp các 

phương pháp 

thuyết trình, đàm 

thoại, gợi mở vấn 

đáp. 

- GV nêu BT, phân 

biệt các dạng, hướng 

dẫn cách làm. 

- Mỗi dạng BT đưa ra 

các VD minh họa. 

- Yêu cầu SV giải các 

dạng khác nhau. GV 

nhận xét. 

- SV theo dõi ghi chép. 

- Suy nghĩ, tư duy, 

thảo luận làm bài tập. 

IV. Đánh giá: GV nhận xét những chú ý và những sai lầm SV dễ mắc phải khi 

làm bài tập. 


