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Задаци са вежби, 2019/2020.

1. a) Истовремено се бацаjу новчић и коцкица. Одредити скуп елементарних исхода.

б) Баца се новчић два пута. Одредити скуп елементарних исхода.

2. У кутиjи су четири листића обележена броjевима 1, 2, 3 и 4. Извлачимо листиће,

а) без враћања,

б) са враћањем,

све док не извучемо листић са непарним броjем. Одредити скуп елементарних исхода.

3. Стрелац гађа у циљ облика кружне мете полупречника К, при чему се мери растоjање поготка
од центра мете. Одредити скуп елементарних исхода.

4. Посматра се n гостиjу у ресторану и региструjе се да ли су наручили кафу или не, а онда се
посматра jош онолико гостиjу колико jе међу првих n гостиjу наручило кафу и код њих се,
такође, региструjе да ли су наручили кафу или не. Одредити скуп елементарних исхода Ω и
броj елемената тог скупа. Сматра се да jе укупан броj гостиjу у ресторану већи или jеднак 2n.

5. Коцка чиjе су све стране обоjене подељена jе у 1000 мањих коцки jеднаке величине. Израчунати
вероватноћу да случаjно изабрана коцка има тачно две обоjене стране.

6. Израчунати вероватноћу да цифре десетица и jединица куба случаjно изабраног природног
броjа буду jединице.

7. Из кутиjе у коjоj се налазе цедуље означене броjевима од 1 до n извлачи се jедна по jедна
цедуља,

а) без враћања,

б) са враћањем,

и бележе се добиjени броjеви. Израчунати вероватноћу да буду редом извучени броjеви 1, 2, ..., n.

8. Хотел има n соба поређаних jедна до друге у правоj линиjи. На случаjан начин k (k < n)
гостиjу се размешта по собама. Израчунати вероватноћу да они заузму k суседних соба.

9. N људи се на случаjан начин размешта за округлим столом (N > 2). Израчунати вероватноћу
да два одабрана лица не седну jедно до другог.

10. Човек има у џепу n кључева од коjих само jедан отвара врата. Кључеве редом вади из џепа (без
враћања) док не нађе одговараjући кључ. Израчунати вероватноћу да тражени кључ извуче у
k-том извлачењу, где jе k фиксиран броj такав да jе 1 ≤ k ≤ n.

11. Играчи A и B имаjу jеднаке шансе да у jедноj партиjи неке игре освоjе бод. Нема нерешених
игара. Побеђуjе онаj коjи први освоjи 6 бодова. Израчунати вероватноћу да победи играч A,
односно B, ако jе тренутни резултат 4:2 за играча A.
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12. Из складишта са n предмета, од коjих jе k неисправно, узима се одjедном m предмета. Изра-
чунати вероватноћу да међу тим предметима буде тачно l неисправних.

13. Из партитивног скупа скупа A, где jе A = {1, 2, ..., n}, на случаjан начин бираjу се (са враћањем)
два елемента (подскупови скупа A) A1 и A2. Израчунати вероватноћу да буде

а) A1 ∩ A2 = ∅;
б) A1 ∪ A2 = A.

Подразумева се да jе избор свих подскупова jеднако вероватан.

14. Нека су дати броjеви 1,2,3,4,3,3,6,1,4. Коjа jе вероватноћа да се изабере деветоцифрени броj
коjи на непарним местима има непарне цифре?

15. 30 идентичних папира се на случаjан начин распоређуjе у 8 различитих фасцикли. Претпоста-
вља се да у сваку фасциклу може стати произвољно много папира. Израчунати вероватноће
следећих догађаjа:

a) A - у свакоj фасцикли има бар три папира;
б) B - бар три фасцикле су празне;
в) C - тачно три фасцикле су празне.

16. У ормару се налази 10 пари ципела. На случаjан начин се одаберу 4 ципеле. Израчунати
вероватноћу да jе међу њима бар jедан пар.

17. За биоскопску салу коjа има n нумерисаних места све карте су распродате. Ако гледаоци
случаjно бираjу места, израчунати вероватноћу да бар jедан гледалац седне на место за коjе
има карту. Чему тежи та вероватноћа кад n→∞?

18. У возу коjи има m вагона пење се n путника. Израчунати вероватноћу да у сваки вагон уђе
бар по jедан путник.

19. При доласку на састанак клуба n чланова jе оставило шешир у гардероби. По завршеном
састанку шешири су им подељени на случаjан начин. При томе се претпоставља да су сви
могући распореди шешира jеднако вероватни. Одредити вероватноћу догађаjа:
B0 - ниjедно лице ниjе добило своj шешир;
Bk - тачно k лица jе добило своj шешир.

20. Из сегмента [0, 1] на случаjан начин бираjу се два броjа. Израчунати вероватноћу да њихов
збир буде мањи од 1, а производ већи од 2

9
.

21. Растоjање између две паралелне телефонске линиjе дужине l jе d (d < l). На свакоj од теле-
фонских линиjа на непознатом месту постоjи прекид. Израчунати вероватноћу да jе растоjање
R међу тачкама прекида не веће од a (d < a <

√
l2 + d2).

22. Из скупа {1, 2, ..., 22} случаjно jе изабран jедан броj. Израчунати вероватноћу да jе изабран
паран броj ако jе познато да jе изабран броj дељив са три.

23. У реду са 10 седишта на случаjан начин седаjу 3 особе. Особе X и Y нису селе jедна до друге.
Израчунати вероватноћу да jе особа Z села између особа X и Y .

24. Свака од 15 испитних цедуља садржи по 2 питања коjа се не понављаjу. Студент зна одговор
на 25 питања. Да би положио испит он мора да одговори или на оба питања са цедуље коjу
прву извуче или на jедно питање са цедуље коjу прву извуче и на прво питање са цедуље коjу
другу извуче. Шта jе вероватниjе, да падне испит или да га положи?
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25. Човек има у џепу n кључева од коjих само jедан отвара врата. Кључеве редом вади из џепа (без
враћања) док не нађе одговараjући кључ. Израчунати вероватноћу да тражени кључ извуче у
k-том извлачењу, где jе k фиксиран броj такав да jе 1 ≤ k ≤ n.

26. У некоj игри учестрвуjе 2n играча. Играчи се на случаjан начин деле у парове и играjу 2n−1

мечева, а вероватноћа победе сваког од њих у неком мечу jе 1
2
. У следећем колу 2n−1 победника

претходног кола се деле на случаjан начин у парове и играjу меч и тако даље. У игри учествуjе
и играчи A и B. Израчунати вероватноћу да се A и B сусретну као противници.

27. Под претпоставком да су вероватноће рађања мушког и женског детета jеднаке, испитати не-
зависност догађаjа A - деца нису истог пола и B - међу децом jе наjвише jедна девоjчица

а) у породици са троjе деце;
б) у породици са четворо деце.

28. Играчи A и B имаjу jеднаке шансе да у jедноj партиjи неке игре освоjе бод. Нема нерешених
игара. Побеђуjе онаj коjи први освоjи 6 бодова. Израчунати вероватноћу да победи играч A,
односно B, ако jе тренутни резултат 4:2 за играча A.

29. На турниру треба одиграти три партиjе стоног тениса против шампиона A и нешто слабиjег
играча B по jедноj од шема A− B − A или B − A− B. Награда се добиjа ако се победи у бар
две партиjе узастопно. Коjу шему изабрати?

30. У свакоj партиjи између A и B играч A побеђуjе са вероватноћом p и нема нерешених исхода.
Игра траjе или док A не добиjе m партиjа (A победник) или док A не изгуби n партиjа (B
победник). Израчунати вероватноћу да A победи у целоj игри.

31. Пиjаница стоjи на растоjању од jедног корака од ивице провалиjе. На случаjан начин он прави
корак за кораком, или према ивици или од ивице провалиjе. На сваком кораку вероватноћа да
крене прека провалиjи jе p(1

3
), а од провалиjе 1 − p(2

3
). Израчунати вероватноћу да пиjаница

падне у провалиjу.

32. У кутиjи са резервним деловима, коjи се по изгледу не разликуjу, jе 5 нових и 3 стара дела.
Случаjно се бираjу два дела одjедном и користе извесно време, после чега се враћаjу у кутиjу.
Након тога се опет случаjно бираjу два дела одjедном.

а) Израчунати вероватноћу да оба другоодабрана дела буду нова.
б) Ако су другоодабрани делови нови, израчунати вероватноћу да су првоодабрани делови

били стари.

33. У кутиjи се налазе 3 куглице, од коjих свака може бити бела или црна. Све претпоставке о
броjу белих куглица су jеднако вероватне. Из кутиjе се четири пута, са враћањем, бира куглица.
Коjи jе наjверованиjи састав кутиjе ако jе jедном извучена црна и три пута бела куглица?

34. Вероватноћа да jе одређена књига у библиотеци jе p. Ако jе та књига у библиотеци, онда се са
истом вероватноћом налази на било коjоj од n полица. Прегледано jе m (m < n) полица и та
књига ниjе нађена. Израчунати сада вероватноћу да jе она у библиотеци.

35. Маjка jе своjоj деци поделила колаче и то Аци три баклаве и две тулумбе, а Пери четири
баклаве и четири тулумбе. Затим jе изашла из кухиње. Незадовољан поделом, Аца jе зграбио
два колача из Периног и ставио у своj тањир. Пера jе покушао да узврати, али jе успео да
врати само jедан (не обавезно своj) колач. Враћаjући се назад, маjка jе приметила свађу и за
казну jе из Ациног тањира узела jедан колач и поjела га. Израчунати вероватноћу да jе маjка
поjела баклаву.
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36. У првоj кутиjи налазе се само беле куглице, а у другоj кутиjи 1
4

куглица су црне, а 3
4

беле.
Случаjно се бира кутиjа и из ње се извлачи jедна куглица. Испоставља се да jе бела. Ову
куглицу вратимо у кутиjу из коjе jе извучена и из ње се опет извлачи jедна куглица. Израчунати
вероватноћу да ова куглица буде црна.

37. Из кутиjе у коjоj су четири цедуље нумерисане броjевима 1, 2, 3, 4 извлачимо, без враћања,
док не извучемо цедуљу са непарним броjем. Ако jе X збир извучених броjева, а Y броj
извлачења, одредити закон расподеле (вероватноћа) случаjних величина X и Y и израчунати
(математичка) очекивања и дисперзиjе тих случаjних величина.

38. Из скупа {1, 2, . . . , n}(n ≥ 2) на случаjан начин бираjу се одjедном два различита броjа x и y.
Нека jе S = max{x, y}. Одредити расподелу случаjне величине S и израчунати P{0.5 < S ≤
3.56}, P{S > 2.6}, као и очекивање ES.

39. Из скупа {1, 2, . . . , n} на случаjан начин бираjу се одjедном m различитих броjева, 2 ≤ m ≤ n.
Нека jе R максимално растоjање међу броjевима. Одредити расподелу случаjне величине R и
израчунати очекивање ER.

40. Вероватноћа да кошаркаш погоди кош jе p(0.7). Он гађа све док не погоди кош. Израчунати
средњи броj покушаjа.

41. Случаjна величина X има Пуасонову P (λ) расподелу. Израчунати очекивање и дисперзиjу те
случаjне величине.

42. Вероватноћа да се догађаj A оствари при неком експерименту jе p, 0 < p < 1. Експерименти се
независно понављаjу све док се A не оствари тачно k пута (k ≥ 1, k фиксиран броj). Ако jе X
броj изведених експеримената, одредити расподелу случаjне величине X и израчунати EX.

43. Из кутиjе у коjоj су четири цедуље нумерисане броjевима 1, 2, 3, 4 извлачимо, без враћања, док
не извучемо цедуљу са непарним броjем. Ако jе X збир извучених броjева, а Y броj извлачења,
одредити расподелу дводимензионе случаjне величине (X, Y ), као и маргиналне расподеле X и
Y . Испитати независност случаjних величина X и Y и израчунати очекивање производа X и
Y .

44. За случаjне величине X и Y из претходног задатка, одредити расподелу случаjне величине Z,
где jе Z = X − Y .

45. Нека су X1 и X2 независне случаjне величине са геометриjском G(p), 0 < p < 1, расподелом.
Ако jе Y = max{X1, X2}, одредити расподелу случаjне величине Y .

46. Случаjне величине X коjе има Пуасонову P (λ) расподелу и Y коjа има Пуасонову P (µ) распо-
делу су независне. Ако jе Z = X + Y , одредити расподелу случаjне величине Z.

47. У кутиjи jе n куглица нумерисаних броjевима 1, 2, ..., n. Из кутиjе се извлачи jедна по jедна
куглица, без враћања, све док се не извуче куглица са броjем коjи ниjе мањи од k, где jе k
унапред фиксиран броj, 1 ≤ k ≤ n. Ако jе Y броj извлачења до поjаве такве куглице, одредити
расподелу сучаjне величине Y и израчунати очекивање EY .

48. Баца се коцка за игру. Израчунати очекивани броj бацања до поjаве свих броjева.

49. Резултат гађања jе погодак, са вероватноћом p, или промашаj, са вероватноћом q, q = 1 − p.
Изводи се n независних гађања. Израчунати очекивани броj промена резултата у тих n гађања.
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50. Изводи се n независних експеримената. Вероватноћа успеха догађаjа A у сваком експерименту
jе P (A), тj. p. Ако jе X броj успеха догађаjа A у тих n експеримената, одредити расподелу
случаjне величине X и израчунати очекивање и дисперзиjу.

51. Случаjна величина X има биномну B(n, p) расподелу, а случаjна величина Y биномну B(m, p)
расподелу. Ако су X и Y независне и Z = X + Y , одредити расподелу случаjне величине Z.

52. Случаjна величина има биномну B(n, p) расподелу. Ако jе Y = n − X, одредити расподелу
случаjне величине Y .

53. Познато jе да у неком граду становник има бицикл са вероватноћом 0.02, а мотор са веро-
ватноћом 0.01, с тим што нико нема и бицикл и мотор. Израчунати вероватноћу да од 100
случаjно изабраних становника броj оних коjи поседуjу бар jедно од ова два превозна средства
буде између 2 и 6 (укључуjући и те броjеве).

54. Из скупа броjева {1, 2..., n} на случаjан начин се, са враћањем, извлачи 2n броjева (n ≥ 100).
Одредити наjмањи броj k такав да вероватноћа да броj извучених четворки не буде мањи од k
износи наjвише 0.05.

55. Фабрика у току дана произведе 1000 аутомобила од коjих сваки са вероватноћом 0.05 захтева
дораду. Колики треба да буде капацитет паркинга, да са вероватноћом 0.9 буде довољан за
аутомобиле коjи чекаjу дораду?

56. Стрелац погађа циљ са вероватноћом 0.4. Колико наjмање гађања треба да планира, па да
вероватноћа да ће имати бар 80 погодака буде 0.9?

57. У позоришту са 1000 места посетиоци улазе случаjно на два улаза коjи имаjу по гардеробу.
Колико наjмање места треба да буде у свакоj гардероби, па да са вероватноћом 0.99 посетиоци
могу да оставе своjе ствари у гардероби улаза на коjи су и ушли?

58. Баца се новчић. Ако падне глава случаjна величина X узима вредност −1, иначе узима вред-
ност 1. Одредити функциjу расподеле (вероватноћа) те случаjне величине.

59. Случаjна величина X има униформну U [0, 1] расподели. Одредити функциjу расподеле (веро-
ватноћа) те случаjне величине.

60. Дата jе функциjа f(x) =

{
a(1− x)2, x ∈ [0, 1];
0, иначе.

а) Израчунати константу a за коjу jе f(x) густина расподеле (вероватноћа) неке случаjне
величине X.

б) Одредити функциjу расподеле те случаjне величине.

в) Израчунати P{X > 1/3}.
г) Одредити очекивање и дисперзиjу те случаjне величине.

61. Случаjна величина X има униформну U [−π
2
, π
2
] расподелу. Ако jе Y = cosX, одредити густину

расподеле случаjне величине Y и израчунати очекивање EY .

62. Случаjна величина X има Кошиjеву расподелу, тj. њена густина расподеле jе f = 1
π

1
1+x2

, x ∈
(−∞,+∞). Ако jе Y = 1

X
, одредити расподелу случаjне величине Y .

63. Случаjна величина X има експоненциjалну ε(λ) расподелу. Одредити функциjе расподела
следећих случаjних величина:
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а) Y = |1−X|;
б) Z = min{X,X2};
в) T = [X].

64. Броj ϕ се случаjно бира из сегмента [0, π
2
], а затим се кроз тачку A(0, 1) повлачи права коjа са

позитивним делом x осе заклапа угао ϕ. Ако jе D удаљеност те праве од координатног почетка,
одредити расподелу случаjне величине D.

65. Штап дужине b − a случаjно се ломи на jедном месту. Израчунати очекивану дужину краћег
дела штапа.

66. Случаjна величина X има униформну U [−1, 2] расподелу. Ако jе Y = min{X, 1}, одредити
расподелу случаjне величине Y и израчунати очекивање EY .

67. Случаjна величина X има униформну U [0, 1] расподелу. Ако jе Y = 1
X
− [ 1

X
], одредитит распо-

делу случаjне величине Y .

68. Дата jе функциjа расподеле дводимензионе случаjне величине (X, Y ):

F (x, y) =

{
1− 2−x − 2−y + 2−x−y, x ≥ 0, y ≥ 0;
0, иначе.

а) Одредити густину расподеле случаjне величине (X, Y ).

б) Испитати независност случаjних величина X и Y .

в) Ако jе T = {(x, y)|x ≥ 0, y ≥ 0, x+ y ≤ 1}, израчунати P{(X, Y ) ∈ T}.

69. Тачка A(X, Y ) се случаjно бира у квадрату D са теменима (1,0), (0,1), (-1,0) и (0,-1). Одредити
густину расподеле случаjног вектора (X, Y ), као и маргиналне расподеле случаjних величина
X и Y .

70. Случаjна величина X има експоненциjалну ε(λ) расподелу. Ако jе Y = λ
µ
X, одредити расподелу

случаjне величине Y , а затим случаjног вектора (X, Y ).

71. Случаjне величине X и Y су независне и имаjу исту експоненциjалну ε(1) расподелу. Ако jе
Z = |X − Y |, одредити густину расподела случаjне велићине Z.

72. Случаjна величина X има експоненциjалну ε(α) расподелу, случаjна велчна Y има унформну
U [0, h] расподелу независне су. Ако jе Z = X+Y , одредити густину расподеле случаjне величине
Z.

73. Случаjно се бира тачка (X, Y ) унутар квадрата са теменима A(−1
2
,−1

2
), B(1

2
,−1

2
), C(1

2
, 1
2
) и

D(−1
2
, 1
2
). Ако jе Z = XY , одредити расподелу случаjне величине Z.

74. Након свађе око колача страсти су се мало смириле и Пери и Аци у госте jе дошао Jова да
би играли игрице на рачунару. Пошто имаjу два рачунара Пера и Аца су одмах заузели своjа
места и кренули да се играjу. Jови jе остало jедино да чека. Познато jе да свако од троjе деце,
независно од друге двоjице, случаjно одређеjу колико ће да се игра, с тим да jе то наjмање 10,
а наjвише 30 минута. Одредити:

а) вероватноћу да ће Jови место уступити Пера;

б) густну расподеле и очекивање Jовиног времена чекања;

в) вероватноћу да Jова неће остати последњи да се игра.
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Сматрати да кад било коjе дете устане од рачунара не враћа се поново да се игра.

75. Случаjна величина X има
(

0 1
1
2

1
2

)
расподелу, случаjна величина Y има униформну U [0, 1]

расподелу и независне су. Ако jе Z = X + Y , одредити расподелу случаjне величине Z.

76. Случаjна величина X има униформну U [−1, 1] расподелу. Ако jе Y = sgnX, израчунати кое-
фициjент корелациjе случаjних величина X и Y .

77. Ако суX1, X2, ..., Xn независне случаjне величине са истом униформном U [0, 1] расподелом и ако
jе X(1) = min{X1, X2, ..., Xn}, a X(n) = max{X1, X2, ..., Xn}, израчунати коефициjент корелациjе
случаjних величина X(1) и X(n).

78. Случаjна величина X има униформну U [0, 1] расподелу. Ако jе Yn =
n∑
k=1

k−1
n
I{k−1

n
< X ≤ k

n
},

n ∈ N , n > 1, израчунати коефициjент корелациjе случаjних величина X и X(n).

79. Нека суX1, X2, ..., Xn независне случаjне променљиве са истом расподелом
(

0 1
1− p p

)
, 0<p<1.

Одредити условну расподелу случаjне величине X1 при услову X1 +X2 + ...+Xn = k, тj. рас-
поделу за X1|X1 +X2 + ...+Xn = K.

80. Дводимензионална случаjна величина (X, Y ) има униформну расподелу на троуглу са теменима
(0, 1), (1, 0) и (0, 1). Одредити fX|Y=y(x) - условну густину расподеле случаjне величине X при
услову Y = y.

81. Из сегмента [0, 1] случаjно се бира броj X, а затим се из сегмента [X
2
, X] случаjно бира броj Y .

82. Дводимензионална случаjна величина (X, Y ) има униформну расподелу на троуглу са теменима
(0, 0), (3, 0) и (2, 1). Одредити fY |X∈[1,2](x) - условну густину расподеле случаjне величине Y при
услову X ∈ [1, 2].
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