
СОУ “Методи Митевски – Брицо” ДелчевоТема “Комбинаторика “ – Наставно ливчеВеројатност
1. На маса е фрлена коцка. Одреди ја веројатноста на настанитеА – на горната страна на коцката се паднале 5 точки;В – на горната страна на коцката има број на точки помал од 5;С – на горната страна на коцката има непарен број на точки делив со 3;Д – на горната страна на коцката има број на точки што е поголем од 6.2. На маса фрлени се две коцки. Колкава е веројатноста дека на коцките ќе се појават:А – еднаков број на точки;В - број на точки чиј збир е поголем од 8 ;С - број на точки чиј збир е делив со 3 .3. Колкава е веројатност при едно фрлање на две коцки за играњеа) збир на точките да биде 8б) збирот на точките да не биде 8
4.Во кутија има 12 бели, 23 црвени и 27 црни топчиња кои во секоја смисла се еднакви.Колкава еверојатноста дека со едно извлекување на едно топче ќе извлечеме црвено топче?5.Колкава е веројатноста  дека од една кутија во која има 6 бели и 4 црвени топчиња при едноизвлекување ќе извлечеме а) бело топче б) црвено топче ?6. Во една кутија има 7 бели и 6 црни топчиња.Колкава е веројатноста дека со едно извлекување ќеизвлечеме:А – едно црно топче;В – две бели топчиња;С – едно бело и едно црно топче ?7. Од еден шпил од 52 карти извлекуваме една карта. Колкава е веројатноста таа да бидеа) десетка  б) бројка?8. Од еден шпил од 52 карти извлекуваме две карти. Колкава е веројатноста дека тие ќе бидат слики?9. Од шпил од 52 карти играчот извлекува 4 карти. Колкава е веројатноста дека извлечените карти ќебидат:А – 4 дами;В – 4 пика ?10. Од шпил од 52 карти извлечени се случајно три карти. Одреди ја веројатноста меѓу нив да неманиту една десетка.11. .Шест ливчиња нумерирани од 1 до 6 се размешуваат. Колкава е веројатноста тие ливчиња приразмешувањето да бидат подредени?12. На 10 ливчиња испишана е по една буква А, Б, Е, И, Л, О, П, Р, Х. Ливчињата се подредени по случаенизбор. Колкава е веројатноста дека добиениот збор е “ХИПЕРБОЛА” ?13. Од множеството }20,19,...,3,2,1{ случајно е избран еден број. Одреди ја веројатноста бројот да е паренако е познато дека избраниот број е делив со 3.



СОУ “Методи Митевски – Брицо” Делчево14. Коцка за играње се фрла двапати. Одреди ја веројатноста збирот на точки од горната страна накоцката да е парен број, ако во двете фрлања од горната страна на коцката се појавил број поголем од 3.15. Во една паралелка има 20 девојчиња и 12 машки. На секој час за повторување, професорот одбира соеднаква веројатност за секој ученик , еден по друг три ученици. Ако на еден час прво одбрал дведевојчиња, одреди ја веројатноста третиот ученик да биде машко.16. На одделни картички се запишани буквите Е,А,А,А,И,М,М,Т,Т,К.Картичките се мешаат, а потоа се извлекуваат една по една и се подредуваат по редоследот наизвлекувањето. Да се одреди веројатноста да се добие зборот МАТЕМАТИКА.17.Се фрлаат истовремено три коцки за играње и добивка се остварува ако збирот е на точкитена трите коцки е 11 или 12. Определи ја веројатноста на следните настани:А – ќе се добие збир 11;В – ќе се добие збир 12.18. Во една вреќа има 5 бели и 3 црвени топчиња. Колкава е веројатноста при едно извлекувањеНа 5 топчиња да се добијат 3 бели и 2 црвени топчиња?19. Во една фабрика за сијалици од 300 произведени сијалици 4 се дефектни. Колкава е веројатностаако некое лице купи 10 сијалици во нив да има две дефектни?


