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MỘT SỐ SAI LẦM THƯỜNG GẶP CỦA SINH VIÊN
TRONG DẠY HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
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Abstract: Probability Statistics is an important tool to solve many problems in practice. However,
the content of Probability Statistics contains many confusing concepts and formulas for students.
Providing students with common mistakes is a good way to help students gain a deeper
understanding of Statistical Probability knowledge. The article discusses some common mistakes
of students in teaching Statistics Probability, thereby helping students to better understand subject
knowledge, and avoid mistakes when solving problems.
Keywords: Probability and statistics, common mistakes, student.
1. Mở đầu
Xác suất thống kê (XSTK) là một bộ phận của toán
học, nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên và vận dụng
các hiện tượng đó vào thực tiễn. Khi giải các bài tập trong
dạy học môn XSTK, người học rất dễ mắc sai lầm. Với
những bài toán đơn giản, người học cũng có thể mắc
những sai lầm và khó phát hiện được là sai ở đâu. Do đặc
điểm của môn XSTK có tính trừu tượng nên sinh viên
(SV) gặp những khó khăn nhất định trong việc hiểu ý
nghĩa, bản chất của các khái niệm, định lí toán học. Bài
viết đưa ra một số sai lầm thường gặp của SV trong dạy
học XSTK ở các trường đại học nhằm giúp các em nắm
vững kiến thức và tránh được những sai lầm thường gặp
khi giải toán.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở khoa học
Quá trình tiếp thu tri thức sẽ hiệu quả hơn nếu người
học tự phân tích những sai lầm đã mắc phải. Để tìm được
sai lầm trong các lời giải, người học cần phân tích từng
bước, đối chiếu, so sánh với các kiến thức toán học đã có
từ trước. Từ đó, người học sẽ nắm được nguyên nhân của
những sai lầm, hiểu được bản chất của vấn đề, nguyên
nhân dẫn đến sai lầm.
I.A.Komensky khẳng định: Bất kì một sai lầm nào
cũng có thể làm cho người học kém đi nếu không sửa
chữa sai lầm đó, do vậy người học cần được hướng dẫn
để nhận ra, sửa chữa và khắc phục những sai lầm [1].
Theo G. Polya: Con người phải biết học ở những sai lầm
và thiếu sót của mình [2]. Theo A.A.Stoliar: Không nên
tiếc thời gian để phân tích trên giờ học các sai lầm của
học sinh [3].
Như vậy, có thể thấy, việc khắc phục những sai lầm
trong học tập cho người học là rất cần thiết, học hỏi qua
sai lầm cũng là một cách hiệu quả giúp người học hiểu
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sâu, tránh được những sai lầm có thể gặp phải khi giải
quyết vấn đề.
2.2. Một số sai lầm thường gặp của sinh viên trong quá
trình dạy học Xác suất thống kê ở trường đại học
Trong quá trình dạy học XSTK, giảng viên (GV) có
thể tìm, lồng ghép sử dụng một số sai lầm thường gặp
nhằm giúp SV hiểu sâu kiến thức nội dung bài học, rèn
luyện khả năng nhận biết sai lầm, biết vận dụng kiến thức
XSTK vào giải quyết vấn đề thực tiễn.
Trong dạy học giải bài tập XSTK, quá trình giải một
bài tập toán theo quy trình gồm các bước sau: - Bước 1:
Mô tả các yêu cầu từ ngôn ngữ thông thường sang ngôn
ngữ toán học về XSTK; - Bước 2: Giải bài toán XSTK;
- Bước 3: Chuyển kết quả lời giải bài toán XSTK sang
ngôn ngữ thông thường.
Thực tế cho thấy, SV thường mắc phải hai loại sai
lầm sau: - Sai lầm trong quá trình chuyển đổi bài toán từ
ngôn ngữ thông thường sang ngôn ngữ XSTK và ngược
lại (sai lầm ở bước 1 và bước 3); - Sai lầm trong quá trình
giải bài toán (sai lầm ở bước 2). Vì vậy, GV trong quá
trình dạy học XSTK cần lồng ghép các sai lầm, tìm
nguyên nhân và đưa ra hướng khắc phục cho SV.
2.2.1. Sai lầm trong quá trình chuyển đổi bài toán từ ngôn
ngữ thông thường sang ngôn ngữ toán học và ngược lại
Sai lầm trong quá trình chuyển đổi bài toán từ ngôn
ngữ thông thường sang ngôn ngữ toán học XSTK là sai
lầm gặp phải trong bước xây dựng mô hình toán học cho
bài toán. Ở bước này, sai lầm trong việc “mã hóa”,
chuyển những yếu tố, đối tượng trong bài toán thành các
kí hiệu toán học, diễn đạt bằng lời từ ngôn ngữ thông
thường sang ngôn ngữ toán học.
Sai lầm trong việc chuyển kết quả toán học (sau khi
giải bài toán XSTK, kết quả thu được thường sẽ thể hiện
bằng ngôn ngữ toán học) sang ngôn ngữ thông thường.
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GV có thể đưa ra một số tình huống dễ mắc sai lầm
cho SV tìm ra lỗi, đánh giá lỗi đó là gì và cần điều chỉnh
như thế nào.
Ví dụ 1: Có 2 chiến sĩ tập bắn, mỗi chiến sĩ bắn một
viên đạn vào cùng một bia. Xác suất bắn trúng bia của
chiến sĩ thứ nhất là 0,7 và chiến sĩ thứ hai là 0,5. Tính xác
suất để bia bị trúng đạn.
Hoạt động của GV
GV đưa ra lời giải sau:
Gọi Ai là biến cố: “Chiến sĩ thứ i bắn trúng bia”.
Gọi A là biến cố: “Xác suất bia bị trúng đạn”. Khi đó:
A  A1  A2
 P  A   P  A1  A 2 

 P  A1   P  A 2   P  A1A 2 

Do A1 ,A 2 độc lập nên:

P  A   P  A1   P  A 2   P  A1  P  A 2 

 0,5  0,7  0,5.0,7  0,85
Vậy, xác suất “để viên đạn trúng bia” là 0,85.
Hãy nhận xét về lời giải trên?

Ví dụ 2: Đài rađa được gọi là phát hiện đúng mục tiêu
nếu tỉ lệ báo động lầm không vượt quá p0  2% . Để kiểm
tra xem đài rađa có phát hiện đúng mục tiêu hay không,
trung đoàn rađa phòng không tổ chức kiểm tra ngẫu nhiên
đài rađa đó 520 lần và thấy có 12 lần đài rađa báo động lầm.
Với mức ý nghĩa   1% , hãy xem khi đài rađa báo động
thì có hay không mục tiêu trong vùng quan sát?
Hoạt động của SV
Sau khi nghiên cứu lời giải, SV nhận thấy có hai lỗi sai
như sau:
- Lỗi sai thứ nhất: A là biến cố “Xác suất bia bị trúng đạn”
là sai, viết đúng phải là: A là biến cố “bia bị trúng đạn”.
Đây là lỗi thường gặp mà SV mắc phải khi không hiểu rõ
ý nghĩa của biến cố và xác suất. Biến cố là 1 khả năng có
thể xảy ra của 1 phép thử; còn xác suất của biến cố là 1
số cho biết khả năng xảy ra của biến cố trong phép thử.
Chỉ có thể nói xác suất của biến cố, không nói biến cố của
xác suất.
- Lỗi thứ hai là: Xác suất “để viên đạn trúng bia” là 0,85
là sai, viết đúng phải là: xác suất “để bia bị trúng đạn” là
0,85. Như vậy, đây là sai lầm trong việc chuyển kết quả
toán học sang ngôn ngữ thông thường.

Hoạt động của GV
GV đưa ra lời giải sau:
Gọi p là xác suất báo động lầm của đài rađa.
Trong đó:
X  12; n  520; p0  0,02;   0,01 .
Do

X
n



12

 0, 023  0, 02 , nên dẫn đến bài toán kiểm định giả

520

thuyết sau:
H0 : p  0,02  p0 ;K : p  0,02  p0
Tiêu chuẩn kiểm định:
X  np0
Z
np0 1  p0 



12  520.0,02
520.0,02 1  0,02 



Hoạt động của SV
Trong lời giải đưa ra, với kết luận: khi đài
rađa báo động thì không có mục tiêu trong
vùng quan sát là sai. Đây là sai lầm trong
việc chuyển kết quả toán học sang ngôn ngữ
thông thường. Lỗi sai này do người học
không hiểu ý nghĩa của giả thuyết H0 và đối
thiết K.
Ý nghĩa của H0 : p  0,02  p0 là có mục
tiêu trong vùng quan sát; K : p  0,02  p0
là không có mục tiêu trong vùng quan sát.
Do đó, kết luận là: khi đài rađa báo động thì
có mục tiêu trong vùng quan sát.

1,6
 0,5
3,192

Ta có: (x )  1    0,99 , tra bảng phân phối N(0;1) tìm
được: x  2,34 .
Do Z  x  nên chấp nhận giả thiết H0 và bác bỏ đối giả thiết K.
Vậy, với mức   1% có thể kết luận khi đài rađa báo động thì
không có mục tiêu trong vùng quan sát.
Hãy nhận xét về lời giải trên?
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Ví dụ 2: Giả sử có một loại bệnh mà tỉ lệ người mắc bệnh
là 1/1000. Giả sử có một loại xét nghiệm mà ai mắc bệnh
khi xét nghiệm cũng ra phản ứng dương tính, nhưng tỉ lệ
phản ứng dương tính nhầm là 5% (tức là trong số những
người không bị bệnh có 5% số người thử ra phản ứng dương
tính). Hỏi khi một người xét nghiệm bị phản ứng dương
tính, thì khả năng mắc bệnh của người đó là bao nhiêu?

2.2.2. Sai lầm trong quá trình giải toán Xác suất thống kê
SV thường mắc một số sai lầm như: vận dụng sai khái
niệm, định lí, công thức hoặc suy luận sai khi giải bài
toán XSTK.
2.2.2.1. Sai lầm khi giải các bài toán tính xác suất
Ví dụ 1: Tung một con xúc xắc cân đối 2 lần, tìm xác
suất để tổng số chấm trên 2 mặt của 2 con xúc xắc đó là 7.
GV
GV đưa ra hai lời giải của bài toán như sau:
Lời giải thứ nhất: Tổng số chấm xuất hiện trên mặt 2
con xúc xắc có 11 kết quả là 2, 3, 4,…, 12. Chỉ có
một kết quả thuận lợi cho tổng là 7.
Do vậy: P =

1
.
11

Lời giải thứ hai: Mỗi con xúc xắc có 6 khả năng xuất
hiện, nên có tất cả 36 kết quả có thể xảy ra. Có 3 kết
quả thuận lợi cho tổng bằng 7 là (1; 6), (2; 5), (3; 4).
Vậy: P 

3 1

.
36 12

Hãy nhận xét về các lời giải trên?

Hoạt động của GV
Trong thực tiễn, khi đặt câu hỏi, phần lớn SV đã trả
lời là 95% (100% - 5% = 95%).
Hãy nhận xét về kết luận trên?

SV
Cả 2 lời giải trên đều sai.
Nguyên nhân: Các kết quả đưa ra không đồng khả năng,
do người học chưa hiểu đúng về không gian mẫu. Không
gian mẫu là tập hợp bao gồm tất cả các kết quả có thể có
của phép thử. Kết quả của phép thử ở đây là con xúc xắc
thứ nhất xuất hiện mặt nào, con xúc xắc thứ hai xuất hiện
mặt nào, mà không phải là tổng số chấm xuất hiện trên
hai mặt con xúc xắc.
Lời giải đúng: Để giải chính xác bài toán, cần đếm tất cả
các cặp số có kể thứ tự giữa lần 1 và lần 2 khi tung con
xúc xắc. Tổng số kết quả là 36, các kết quả thuận lợi là
(1; 6), (2,5), (3,4), (6,1), (5,2), (4,3).
Vậy, P 

6 1
 .
36 6

Hoạt động của SV
Nếu kí hiệu K là biến cố “bị bệnh”; D là biến cố “phản
ứng dương tính”. Ta thấy:
- (D/K) là biến cố “có phản ứng dương tính khi bị bệnh”.
P(D/K) = 1.
- (D/K) là biến cố “có phản ứng dương tính khi không bị
bệnh”.
P( (D/K) ) = 5% = 0,05.
- (K/D) là biến cố “bị bệnh khi có phản ứng dương tính”.
Yêu cầu của bài toán chính là cần tính P(K/D).
Vậy, sai lầm ở đây chính là việc nhầm lẫn trong suy luận
khi biết biến cố “có phản ứng dương tính khi không bị
bệnh” có xác suất là 5%, suy ra xác suất của biến cố “bị
bệnh khi có phản ứng dương tính” là 95%.
Nói cách khác, là sai lầm khi suy luận: từ P( (D/K) ) =
5%.
 P(K / D)  100%  5%  95% .
Để tính P(K/D), áp dụng công thức Bayes:
P(K).P(D / K)
P(K / D) 
P( K)P(D/K) +P(K).P(D / K)
Ta có: P(D/K) = 1; P(K) = 1/1000;

P(K)  999 / 1000 , P( (D/K) ) = 5/100
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P( K)P(D/K) + P(K).P(D / K)
= (1/1000).1 + (999/1000).(5/100)
 51/1000.
Vậy: P(K/D) = (1/1000).1 : (51/1000)  0,02 = 2%.
Như vậy, khi xét nghiệm ra dương tính, xác suất để mắc
bệnh là 2%, không phải là 95%.
quân dự định dùng 900 quả tên lửa hành trình. Giả sử các
2.2.2.2. Sai lầm khi giải các bài toán thống kê
Ví dụ 1: Trong chiến dịch Bão táp Sa mạc, Liên quân điều kiện chiến tranh không có những thay đổi cơ bản,
dùng 447 quả tên lửa hành trình, trong đó có 380 quả hãy ước lượng số lần trúng mục tiêu của các tên lửa được
trúng mục tiêu. Trong chiến dịch chống Nam Tư, Liên Liên quân sử dụng với độ tin cậy 95%.
Hoạt động của GV
Hoạt động của SV
Sai lầm trong lời giải trên là do người học chưa hiểu rõ ý
Xét lời giải như sau:
Gọi p là tỉ lệ trúng mục tiêu của tên lửa hành trình. nghĩa các con số, điều kiện của bài toán, yêu cầu của bài toán.
Khi đó, khoảng ước lượng của xác suất p với độ Cách khắc phục sai lầm: Gọi p là tỉ lệ trúng mục tiêu của tên
lửa hành trình trong chiến dịch Bão táp Sa mạc. Gọi X là số
tin cậy 1 -  có dạng (A; B) với:
lần trúng mục tiêu của tên lửa hành trình.
p (1  p0 )
;
A  p0  x  /2 0
Khi đó, khoảng ước lượng của xác suất p, với độ tin cậy 1 n
 có dạng (A; B) với:
p0 (1  p0 )
p (1  p0 )
B  p0  x  /2
;
A  p0  x  /2 0
n
n
Trong đó:
p (1  p0 )
B  p0  x  /2 0
380
 0,85 ; n = 900;
p0 =
n
477
Trong đó:
1 -  = 0,95 ⟹  = 0,05; x  /2 được tra ở bảng
380
 0,85 ; n = 477; 1 -  = 0,95 ⟹  = 0,05; x  /2
p0 =
phân phối N(0;1) sao cho:
477

được tra ở bảng phân phối N(0;1) sao cho:
(x  /2 )  1   0,975 ⟹ x/2  1,96 .
2

Khi đó, khoảng ước lượng của xác suất p là (A;  (x  / 2 )  1  2  0,975 ⟹ x  /2  1,96 .
B), với:
Khi đó, khoảng ước lượng của xác suất p là (A; B) với:
0,85(1  0,85)
0,85(1  0,85)
A  0,85  1,96.
 0,827
A  0,85  1,96.
 0,817
900
477

0,85(1  0,85)
 0,873
900
Vậy, tỉ lệ trúng mục tiêu nằm trong khoảng
(0,827; 0,873).
Hãy nhận xét về lời giải trên?
B  0,85  1,96.

0,85(1  0,85)
 0,883
477
Khoảng ước lượng của p là (0,817; 0,883). Như vậy, có thể
coi khoảng ước lượng của tỉ lệ trúng mục tiêu của tên lửa
hành trình trong chiến dịch chống Nam Tư cũng là (0,817;
0,873).
Khoảng ước lượng số lần trúng mục tiêu của các tên lửa được
sử dụng với độ tin cậy 95% là: 0,817.900 < X < 0,883.900
⟺ 735,3 < X < 794,7
Vậy, khoảng ước lượng số lần trúng mục tiêu của các tên lửa
được sử dụng với độ tin cậy 95% nằm trong đoạn [736; 794].
B  0,85  1,96.
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Ví dụ 2: Để đánh giá tình trạng sẵn sàng chiến đấu,
Ban chỉ huy Tiểu đoàn cho báo động đột xuất và tính thời
gian từ lúc phát lệnh báo động đến lúc có thể nhả đạn bắn
máy bay địch. Trước kia, thời gian chuẩn bị đó của tiểu
đoàn là 2 phút 30 giây với độ lệch chuẩn là 30 giây. Lần
này, 1 mẫu gồm 6 khẩu đội được chọn ngẫu nhiên, kết
quả thời gian trung bình là 3 phút 10 giây. Với mức ý
nghĩa α = 0,05, với phương sai không đổi, có thể coi thời
gian chuẩn bị chiến đấu tăng lên đáng kể so với trước đây
hay không?
Hoạt động của GV
Xét lời giải như sau:
Gọi X là thời gian chuẩn bị chiến đấu, thì
X N(; ) .
Kiểm định giả thiết H0:
  0  3,167 , với K:   0  3,167 ở mức α =
0,05.
Tiêu chuẩn kiểm định là:

Z


3. Kết luận
XSTK là môn học có nhiều ứng dụng thực tế, tuy
nhiên nhiều kiến thức khiến SV dễ mắc sai lầm trong quá
trình học tập. Do vậy, trong quá trình giảng dạy XSTK,
GV cần thiết đưa ra các sai lầm mang tính điển hình mà
SV thường mắc phải lồng ghép vào bài học nhằm giúp
các em cách khắc phục sai lầm, nắm vững các kiến thức
XSTK; đồng thời, tạo cơ hội cho SV rèn luyện khả năng
nhận biết, hiểu và tránh được những sai lầm khi vận dụng
kiến thức XSTK vào giải quyết vấn đề.
Hoạt động của SV
Lời giải đưa ra cho thấy, bài toán đã kiểm định giả thiết
như yêu cầu. Tuy nhiên, với thời gian là 2 phút 30 giây,
cần kiểm định giả thiết thời gian có tăng hay không. Như
vậy, sai lầm ở đây là thiết lập sai giả thiết cần kiểm định.
Khắc phục sai lầm: Gọi X là thời gian chuẩn chiến đấu,
thì X N(; ) . Kiểm định giả thiết H0:

  0  2,5, với K:   0  2,5 ở mức α = 0,05.

(0  X) n


Tiêu chuẩn kiểm định là: Z 

(X   0 ) n
.


Ta có:   0,5; X  3,167;   0,05; n  6

(3,167  2,5) 6
 3, 268
0,5

Z

Ta có:   0,5; X  2,5;   0,05; n  6

(X  0 ) n


(3,167  2,5) 6
(0  X) n

 3, 268
0,5

Với  = 0,05 ⟹ (x )  1    0,95 ⟹ Với  = 0,05 ⟹ (x )  1    0,95
⟹ x  1,645 .
x  1,645 .
Z

Do Z  x  nên bác bỏ giả thiết H0:   2,5 , chấp nhận
đối giả thiết K:   2,5 ở mức α = 0,05. Như vậy, với
mức ý nghĩa α = 0,05 có thể coi thời gian chuẩn bị chiến
đấu tăng lên.

Do Z  x  nên bác bỏ giả thiết H0, chấp nhận đối
giả thiết K:   3,167 ở mức α = 0,05. Điều này
có nghĩa là thời gian chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu
trước đây ít hơn so với hiện tại. Như vậy, với mức
ý nghĩa α = 0,05 có thể coi thời gian chuẩn bị chiến
đấu tăng lên.
Những sai lầm SV thường mắc phải có thể khai thác
trong dạy học XSTK như: sai lầm khi sử dụng công thức
giải tích tổ hợp; hiểu sai về không gian mẫu; tính sai số
phần tử của không gian mẫu và biến cố; áp dụng sai các
công thức về xác suất; chưa phân biệt được biến cố độc
lập, biến cố phụ thuộc và biến cố xung khắc; chưa phân
biệt được khái niệm và tính chất của hàm mật độ, hàm
phân phối; sai lầm khi sử dụng công thức ước lượng
khoảng, công thức kiểm định giả thiết; sai lầm khi lựa
chọn các số để thay vào công thức; sai lầm khi tra bảng
phân phối chuẩn, phân phối Student,…
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nhưng mức độ khuyết tật có sự khác nhau, đặc điểm
nhận thức của HS KTTT cũng khác nhau nên ảnh
hưởng đến sự tích lũy từ vựng, kĩ năng giao tiếp và sự
tương tác xã hội của HS, thể hiện rõ nhất ở tiêu chí
“giao tiếp xã hội” có mức độ thích ứng thấp nhất;
+ Việc giáo dục phát triển ngôn ngữ cho HS KTTT ở
gia đình, phụ huynh còn hạn chế. Phần lớn phụ huynh
đều cho rằng HS KTTT được học ở trường đã có GV
dạy học nên chưa quan tâm thích đáng.
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Từ đó, chúng ta có thể rút ra kết luận về mức độ
TƯNN của HS KTTT như sau: Có sự tương quan
thuận giữa mức độ KTTT với mức độ TƯNN; Đa số
HS KTT có mức độ TƯNN ở mức trung bình và trên
trung bình; HS KTT có mức độ TƯNN thấp nhất ở
tiêu chí “giao tiếp xã hội”.
3. Kết luận
Qua nghiên cứu thực nghiệm về mức độ TƯNN
của HS KTTT tại Trung tâm phục hồi chức năng và
Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Khánh Hòa; Trường
Thiểu năng Hoa Phong Lan (Đà Lạt), chúng tôi rút ra
một số kết luận sau: - Có mối tương quan giữa mức độ
KTTT và mức độ TƯNN của HS KTTT (TƯNN cao
nhất là những HS KTTT mức độ nhẹ và trung bình,
TƯNN thấp nhất là HS KTTT mức độ nặng); - Trong
3 tiêu chí đánh giá TƯNN: điểm trung bình về mức độ
TƯNN nhận bằng lời nói cao hơn mức độ TƯNN diễn
đạt; điểm trung bình về mức độ thích ứng về giao tiếp
xã hội là thấp nhất; - Yếu tố độ tuổi có ảnh hưởng đáng
kể đến mức độ TƯNN, HS KTTT độ tuổi 12-15 thích
ứng cao hơn so với HS KTTT độ tuổi 8-11. Yếu tố
giới tính không ảnh hưởng đến mức độ TƯNN của
HS; - Kết quả đánh giá mức độ TƯNN của HS KTTT
tại các trung tâm này là cơ sở để GV xây dựng kế
hoạch giáo dục cá nhân và đề xuất biện pháp giáo dục
hành vi thích ứng phù hợp với khách thể nghiên cứu
trên đây.
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