
1.11.2012 - A - 

 
 

MATEMATIKA 

3.C Ř E Š E N Í 

Jméno a příjmení: 
Zadání: 

1. V osudí je 10 stejných (hmatem nerozlišitelných) lístků, které jsou očíslovány čísly 1 
až 10. Kolika různými způsoby lze vytáhnout z osudí trojici lístků, jestliže se 
nepřihlíží k pořadí, v němž jsou lístky taženy, a jestliže se tažené lístky a) nevracejí, b) 
vracejí zpět do osudí. 

2. Kolik rovin je určených 10 různými body v prostoru, jestliže 
a) žádné čtyři z nich neleží v jedné rovině, 
b) právě pět z daných bodů leží v jedné rovině, přičemž žádné tři z nich neleží 

v jedné přímce a žádné čtyři jiné z daných bodů již neleží v jedné rovině, 
c) žádných pět z daných bodů neleží v jedné rovině a právě tři z daných bodů leží 

v jedné přímce? 
3. Zařízení se skládá ze tří bloků 321 ,, bbb  zapojených podle schématu. Jednotlivé bloky 

fungují nezávisle na sobě s pravděpodobnostmi poruch 0,04 ; 0,02 ; 0,03. Jaká je 
pravděpodobnost poruchy celého zařízení? 

 
4. Najděte 14. člen binomického rozvoje výrazu: 

( )42
33 yx − . 

5. V nějaké populaci je 8% matematiků. 2% populace jsou matematici pedofilové. Jaká 
je pravděpodobnost, že náhodně zvolený matematik je pedofil? 

6. Řešte rovnici: 
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7. Podle mínění znalců zvítězí v závodě Adam s pravděpodobností 0,49, závodník Beran 
s pravděpodobností 0,27 a závodník Cyril s pravděpodobností 0,15. Jestliže Adam 
zapomněl doma špagety a ze závodu odstoupil, jaké jsou nyní šance Berana a Cyrila 
na vítězství? 

8. Pravděpodobnost, že se trefím plechovkou do koše, je 0,92. Jaká je pravděpodobnost, 
že z 20 hodů se trefím aspoň 17krát. 

9. Produkce pekárny pochází z 20% od ranní směny, 30% od odpolední směny a 50% od 
noční směny. Pravděpodobnost zapečení zatoulané myši do bochníku chleba je ráno 
0,03, odpoledne 0,012 a v noci 0,09. Jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybraný 
chleba bude myší pochoutkou. 

 
 
 
  
 
 



 
 
 
 


