
СОУ “Методи Митевски – Брицо” Делчево

Тема "Елементи од комбинаторика и веројатност " - Наставно ливче

Комбинации
1.а) На колку начини може да избереме тричлена делегација од 20 лица ?б) На колку начини може да избереме тричлено претседателство(претседател, секретар, благајник )од 20 лица ? ( согледај ја разликата на задачите а) и б) ).2. На една кружница има 10 точки. Колку тетиви може да се повлечат во кружницата низ даденитеточки? Колку триаголници може да се нацртаат со темиња во дадените точки?3. Во еден клас од III година има 18 ученици и 14 ученички. На колку начини може да се изврши изборна класна заедница ако :а) во класната заедница треба да се изберат двајца ученици и една ученичка ;б) во класната заедница треба да се изберат 4 ученици од кои барем една ученичка?4. Колку прави може да се повлечат низ :а) 25 различни точки, ако меѓу нив нема ниту една тројка колинеарни;б) 15 точки, од кои 4 лежат на една права, 8 на друга права, а останатите се во произволна положба?5. Низ колку точки што се во општа положба, минуваат 120 рамнини?6.Драгана на својот роденден ги поканила другарите и другарките. Секој од нив се поздравил соДрагана и сите гости се поздравиле меѓу себе. Ако вкупно имало 120 поздравувања, тогаш колкав ебројот на гостите?7.Гоце постојано играл ЛОТО, но никогаш не добил "седумка" , па решил да игра на сигурно. На лотоливче има броеви од 1 до 39. Да има сигурна "седумка"  треба во една комбинација да ги има погоденосите седум извлечени броја. Колку комбинации треба да уплати Гоце, па да има сигурна седумка? Колкуќе го чини уплатата, ако една комбинација е 5 денари?8.Во цвеќарница има 9 видови цвеќе. На колку начини може да се направи букет, ако во букетот требада има 5 цвета?9. Бројот на комбинации од трета класа без повторување од n елементи, се однесува спрема бројот накомбинации од трета класа од ист број на елементи со повторување како 7 : 15. Одреди го бројот наелементите.10. Реши ја равенката : а) nCn 22  б) 3:5: 53 nn CC в) 4
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1.Колку различни натпреварувачки екипи за шах можат да се формираат од 10 шахисти т.ш.  секојаекипа да има по 4 натпреварувачи ?2. Една работна организација  којашто се состои од 8 мажи и 5 жени треба да испрати делегација востранство од тројца мажи и две жени. На колку начини може организацијата да го изврши изборот.3. Во една вазна има 12 топчиња од кои 4 се бели. На колку начини можат да се извадат 6 топчиња одвазната, така што меѓу нив да има барем едно бело топче?4. Во една младинска работна бригада има 32 момчиња и 20 девојки.На колку начини може да се одредидневно дежурство од 12 бригадири ако меѓу нив мора да се барем 5 девојки ?5. На шаховски турнир секој од учесниците играл со останатите точно по една партија. Колку учеснициимало на турнирот ако вкупно се одиграни 45 партии шах ?6. Во еден шпил од 52 карти за играње има по четири еднакви по вредност, но различни по боја карти.Од овие 52 карти треба да се изберат три. На колку различни начини може да се изврши изборот такашто :а)сите карти да имаат иста вредностб)сите карти да бидат од иста бојав)две карти да бидат исти по вредност, а третата карта да биде ас?7. За група од 10 деца се предвидени 20 чоколади .На колку различни начини може да се поделатчоколадите така што :а)секое дете добива барем по едно чоколадоб)не е важно дали сите деца добиваат чоколадо ?8. Од група од 15 члена се избираат 1 бригадир и 4 члена на бригадата. На колку начини може да сеизбере петчлената бригаде ?9.Да се решат равенкитеа) xPx 24б) 90: 2 xx PPв) 35 20 xx VV г) 180: 2
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