
СОУ “Методи Митевски – Брицо” Делчево

Тема "Елементи од комбинаторика и веројатност " - Наставно ливче

Варијации

1.Колку троцифрени броеви можат да се напишат од цифрите 0,2,4,6,9,ако цифрите се повторуваат, нонула не може да биде на прво место ?
2. Шест патници се задржуваат во град каде има осум хотели. На колку начини можат да се разместатако во секој хотел има само по едно празно место ?3.Еден ученик на стручна екскурзија во местото А купил три различни разгледници. Тој можелразгледниците да ги испрати на 6 различни другарчиња. На колку начини може ученикот да ги испратиразгледниците акоa. на едно другарче може да испрати само по една разгледницаb. на едно другарче може да испрати и повеќе од една разгледница4. Колку Морзеови зборови можат да се формираат од знаците . и - ако секој збор има најмногучетири знака ?5.На одделни картички се запишани цифрите од 1 до 9 поодделно. Картичките добро се измешани, апотоа од нив се извлекуваат 4 и се редат по ред на извлекувањето. На колку начини може да се извршиизвлекувањето за да се добие парен четирицифрен број?6.Од петте непарни цифри се запишуваат сите четирицифрени броеви. Колку од нив завршуваат нацифра која е делива со три ?7..Секое празно квадратче во една колона од 12 квадратчиња треба да се пополни со еден од броевите0,1 или 2. На колку начини е можно да се направи тоа?8. Колку различни петоцифрени броеви можат да се напишат од броевите 1,2,3,4,5 така што парнитецифри да не стојат една до друга?9.На железничка станица се даваат сигнали со помош на стрелки од пет семафори. Колку различнисигнали можат да се дадат ако стрелките на секој семафор можат да заземат три различни положби?10. На колку различни начини можат 6 лица да седнат на 9 столчиња посебно?11. Композоција на еден патнички воз е составена од 9 вагони. На колку начини можат да бидатразместени 4 патници во вагоните акоа) сите 4 патници се во различни вагониб) во ист вагон може да има и повеќе од еден патник?
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1. На еден натпревар на кој учествуваат 15 натпреварувачи треба да бидат поделени 3 награди. Наколку начини можат да бидат поделени наградите ако :а) ниеден натпреварувач не може да добие повеќе од една наградаб) еден натпреварувач може да добие и повеќе наградив) една определена награда сигурно ќе биде доделена на еден определен натпреварувач , нониеден натпреварувач не може да добие повеќе од една награда?2. Четворица ученици се јавиле во ист ден да одговараат по ист предмет. Тие биле оценети со некои одоцените 2,3,4,5. На колку различни  начини можат да се распределат оцените ако :а)сите се оценети со различни оцениб)еден определен ученик од четворицата има повисока оцена од друг ученик (сите сеоценети со различни оцени)в) сите се оценети со двете највисоки оцени ?
3.Колку четирицифрени броеви можат да се напишат од петте непарни цифри кои започнуваат соистата цифра со која завршуваат ?4.Во едно купе има 6 места за седење. На колку начини во него ќе седнат :а.шест патнициб.четири патницив. осум патници ( два секогаш стојат) ?5.На колку начини може да биде оценет еден ученик на крајот на учебната година по 10 предмети ако :а. по сите предмети може да добие оцена од 1 до 5б. по два предмети не може да добие оцена поголема од 3, а по три предмети оцена помала од 4.6.Од непарните цифри се формира петоцифрен број. Колку од нив имаат различни цифри и незапочнуваат со 1, а завршуваат со 3 ?7.Колку петоцифрени броеви можат да се напишат од петте непарни цифри  ако броевите имаатразлични цифри,а не започнуваат и не завршуваат на број делив со 3 ?8. На колку различни начини можат да седнат околу тркалезна маса 4 мажи и 4 жени така што ниеденмаж да не седи до маж и ниедна жена да не седи до жена?9.На еден натпревар учествуваат 11 ученици и тоа 4 од училиштето А, 3 од училиштето Б и по два одучилиштата В и Г. Според постигнатите резултати учениците се рангираат од 1 до 11 место.а) колку различни ранг листи можат да се состават?б)колку од нив се различни ако не интересира само успехот на училиштето?


