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Тема "Веројатност " Наставно ливче  

Множество на случајни настани 

Упатства за работа 

 
 Ваша задача е да се усвои постапката за одредување на множество на случајни настани за даден 
експеримент. За да полесно го усвоите овој поим ќе работите во тимови.  Задачите се однесуваат на сите 
ученици во тимот и треба сите ученици да ги имаат напишано сите задачи. Не смеете да користите учебник и 
тетратка. Помагајте си меѓусебно. Забранета е соработка со останаите тимови. Коментирајте како сте решиле 
некоја задача. Заеднички најдете ги и поправете ги грешките ако решението не е кај сите исто. Помогнете им 
на членовите на тимот кои не успеале да ја решат задачата. Откако ќе решите и прокоментирате некоја задача,  
водачот на тимот треба да дојде до професорот заради проверка на задачата и постапката. На крајот, оценете 
се самите себеси по овој критериум, а оценката запишете ја на листот. 
 

 

Оцена Критериум за самооценување 

5 Решени се сите задачи, самостојно решавање на задачите, помагање на другите 

4 
Скоро сите задачи се решени, решавање со кратки упатства или проверки со останатите членови 

на тимот 

3 Со помош и упатства решени се околу 70% од задачите 

2 Со помош и упатства решени се само мал број задачи 

1 Ниту со помош ни упатства не знае и не сака да решава 

 

На крајот на часот ќе имате кратка контролна проверка на усвоените знаења. 

Ви посакувам угодна и забавна работа и добри оцени! 

 

 

Улоги Име и презиме Оцена 

Водач    

Помошник   

Член 1   

Член 2   

Член 3 
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Задачи: 

 
 

1.Од множеството едноцифрени броеви избран е еден број. Одреди го множеството на елементарни настани. 
Запиши ги множествата случајни настани: 
А - избран е број делив со 2; 
В - избран е непарен број делив со 3; 
С - избран е број што не е поголем од 4; 
D - избран е број поголем од 6 што е делив со 2.   
 
2.На маса се фрла коцка за играње. Одреди го множеството на елементарни настани. Запиши ги множествата 
случајни настани: на горната страна на коцката има :   
А – парен број точки;  
В – број на точки што е поголем од 4;  
С – број на точки делив со 3;   
D – број на точки помал од 6;   
Е – број на точки делив со 8 .   
 
3. На маса фрлени се две коцки. Запиши ги множествата случајни настани: 
А – збирот на точките е непарен број;  
В -  збирот на точките е помал од 4;  
С -  збирот на точките е делив со 6 .   
 
4. На маса е фрлена коцка.Опиши ги настаните, на горната страна на коцката има :   
А – парен број точки поголем од 3;  
В – непарен број на точки;  
С – број на точки што е поголем од 7;   
D – барем една точка;   
а) одреди од кој вид се настаните  C и D;   
б) во каков однос се настаните А и В;  
в) дали меѓу настаните А, В, С или D има дисјунктни настани?   
 
5 . Се фрлаат две коцки за играње.  
Настан А - збирот на точките е помал од 5 
Настан В - збирот на точките е помал од 8 
Настан С - збирот на точките е парен број 
Настан D – производот на точките е 12. 

Одреди ги настаните ,,\,, DCACCBBA   
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Кратка контролна проверка 
 
Водач 
 

Се фрлаат две коцки за играње.  Нека се дадени следниве случајни настани 
А - збирот на точките е помал од 5 
В - збирот на точките е помал од 8 
С - збирот на точките е парен број 

Одреди ги настаните CBABACBABA  ,),(\,  

 
 
Помошник 
 

Се фрла коцка за играње. Нека се дадени следниве случајни настани 
 А : се паднал број поголем од 2 и не поголем од 6 
 В : се паднал непарен број 
 С : се паднал број помал од 4 

 Определи ги настаните  CACBABCA  ,\,,  
 
 
Член 1 
 

Се фрла коцка за играње. Нека се дадени следниве случајни настани 
А : се паднал број поголем од 2 
В : се паднал непарен број 
С : се паднал број помал од 4 
 

Определи ги настаните  CBABCA \,,   
 
Член 2 
 

Се фрлаат две коцки за играње. Нека се дадени следниве случајни настани 
Настан А - збирот на точките е 8. 
Настан В - производот на точките е 12. 
Одреди го збирот и производот на настаните А и В. 
 
 
Член 3 
 

Се фрлаат две коцки за играње. Нека се дадени следниве случајни настани 
Настан А - збирот на точките е 5 
Настан В - производот на точките е 6. 
Одреди го збирот и производот на настаните А и В. 
 
 


