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I Za vsakogar nekaj

NOGOMETNA KOMBINATORIKA

Svet ovno prvens tvo v nogom etu je pr ed vrati. Selektor slovenske repre
zentance Srečko Katanec je v Korejo pripeljal 23 igralcev: 3 vratarj e,
6 bran ilcev , 9 vezn ih igralcev in 5 napadalcev. Čeprav je s tem že odpravil
št evilne dvome in skrbi, ga še vedno muči cel kup vprašanj . Pomagaj mu
po iskati od govore.

1. Na koliko načinov lah ko Srečko sestavi enajsterico, v kateri bodo
vratar , t rije branilci , št irje vezni igralci in trije napadalci?

2. Kaj pa enajste rico, v kateri bo poleg natanko enega vr atarja vsaj en
napadalec?

3. Na koliko načinov lahko Srečko razdeli dr ese s številkami od 1 do 11
med svojih 23 izbran cev?

4 . Kaj pa, če mora številko 1 dobiti vr atar , ost ale pa drugi igralci?

5 . Koliko različnih petmestnih št evil lah ko sest avimo, če se v vrsto
postavi nekaj igralcev , ki imajo na hrbtu številke od 5 do Ll.?

6 . V korejskem hotelu Mitsa-Matsa bodo slovenskim reprezentantom
in selektorju na voljo 3 različne št iriposteljne sobe te r 6 raz ličnih

dvoposteljnih sob . Koliko različnih razporeditev 24 oseb po sob ah je
možnih?

7 . Vstopnice za te kmo slovenske reprezentance menda stanejo 20 (sedež i
2. kategor ije) , 30 (sedeži 1. kategori je) in 70 evrov (sedež i v poseb
nih ložah) . Skupina navijačev namerava za nakup vstopnic porabiti
natanko 200 evrov. Na koliko načinov lahko kupijo vstopnice, če nas
zanima samo šte vilo vstopnic posamezne vrste?

8 . Cimerotič , Ačimovič in Čeh so na zadnjih treningih skupaj dosegli
7 golov, a ni nujno, da je vsak od njih res dos egel gol. Na koliko
načinov se je to lahko zgodilo?

9 . Zahovič , Pavlin , Osterc in Rudonja pa so na zadnjih t reningih skupaj
dosegli 15 golov. Na koliko načinov so to lahko storili , če je dal vsak
vsaj dva gola?

10.* Enajsteri ca , primerna za tekmo, je sestavljena iz enega vr atarja,
vsaj dveh br ani lcev in vsaj enega napadalca. Med koliko primernimi
enajstericami lahko izbira slovensk i selektor?
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