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1. [25] �tirideset ljudi hodi v vrsti v hrib. Med njimi je tudi 10 otrok in njihovih mater (nobena
dva otroka nista v sorodu). Na koliko na£inov se lahko razvrstijo, £e

(a) je vseeno kdo hodi za kom?

(b) mora vsak otrok hoditi bodisi neposredno pred, bodisi takoj za njegovo mamo?

(c) mora vsak otrok hoditi pred svojo mamo, a ne nujno neposredno pred njo?

2. [13] V razvoju
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poi²£i koe�cient pred x.

3. [12] V mnoºici smiselnih naravnih re²itev poi²£i re²itve ena£be 3!
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4. [25] Na zabavo pride 15 zakonskih parov.

(a) Na koliko na£inov jih lahko posedemo za tri raznobarvne okrogle mize, £e naj za vsako
mizo sedi vsaj ena oseba?

(b) Na koliko na£inov jih lahko posedemo za tri okrogle mize, od katerih je ena pogrnjena
rumeno, ena zeleno in ena oranºno, £e naj za vsako izmed miz sedi enako ²tevilo ljudi?

(c) Na koliko na£inov jih lahko posedemo za tri raznobarvne enako velike okrogle mize, ki
imajo o²tevil£ene stole tako, da vsaka dva zakonca za mizo sedita skupaj?

5. [25] Mateja se vzpenja na vrh stopni²£a z n stopnicami. Na koliko na£inov lahko pride do vrha,
£e na vsakem koraku stopi bodisi eno, bodisi dve stopnici vi²e?

Navodila:

• Pozorno preberi vsako vpra²anje in vsak odgovor skrbno utemelji. Odgovori brez utemeljitve ne
bodo to£kovani.

• Dovoljeni pripomo£ki so: kemi£ni svin£nik, svin£nik, radirka, kalkulator, matemati£ni priro£nik
in en ro£no zapisan list s formulami.

• �as re²evanja je 120 minut.
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1. [25] Iz intervala [0, 1] naklju£no in neodvisno izberemo dve ²tevili. Ozna£imo naslednja
dogodka:

A: Absolutna vrednost razlike izbranih ²tevil je manj²a od 1
2
.

B: Vsota izbranih ²tevil leºi med 1
2
in 3

2
.

Izra£unaj verjetnosti dogodkov A, B in A|B.

2. [25] V treh razli£nih skrinjah so razporejeni kovanci takole:

1. skrinja: 6 zlatnikov, 5 srebrnikov;
2. skrinja: 4 zlatniki, 3 srebrniki;
3. skrinja: 5 zlatnikov, 4 srebrniki;

Seºemo v naklju£no izbrano skrinjo in naenkrat izvle£emo dva zlatnika. Kolik²na je
verjetnost, da smo zlatnika izvlekli iz tretje skrinje?

3. [25] V posodi imamo 5 £rnih in 4 bele kroglice. Iz posode naklju£no naenkrat izvle£emo
4 kroglice. Naklju£na spremenljivka X naj meri ²tevilo izvle£enih £rnih kroglic.

(a) Zapi²i zalogo vrednosti naklju£ne spremenljivke X.

(b) Zapi²i verjetnostno in porazdelitveno funkcijo naklju£ne spremenljivke X.

(c) Izra£unaj ²e matemati£no upanje E(X) in D(X).



4. [25] Porazdelitvena funkcija naklju£ne spremenljivke X je podana s predpisom

FX(x) =

{ ax

x+ 1
; x ≥ 0,

0; x < 0.

(a) Dolo£i konstanto a tako, da bo FX res porazdelitvena funkcija in izra£unaj gostoto
porazdelitve naklju£ne spremenljivke X. Gostoto porazdelitve in porazdelitveno
funkcijo tudi skiciraj.

(b) Kak²na je verjetnost, da naklju£na spremenljivka X zavzame vrednosti, ki so ve£je
od 1.

Navodila:

• Pozorno preberi vsako vpra²anje in vsak odgovor skrbno utemelji. Odgovori brez uteme-
ljitve ne bodo to£kovani.

• Dovoljeni pripomo£ki so: kemi£ni svin£nik, svin£nik, radirka, kalkulator, matemati£ni
priro£nik in en ro£no zapisan list s formulami.

• �as re²evanja je 120 minut.


