Przykladowe kolokwium zaliczaja̧ce ċwiczenia z Matematyki Dyskretnej dla Zarza̧dzania
1. ( 8 pkt) Na ile sposobów można wybrać 11 osób spośród dowolnej liczby Polaków, Austriaków,
Chorwatów i Niemców jeżeli zakladamy, że osoby jednej narodowości sa̧ nierozróżnialne oraz
a) w wybranej grupie jest co najmniej 6 Polaków ,
b) w wybranej grupie jest dowolna liczba Polaków.
2. (8 pkt) Na ile sposobów można przydzielić 7 rozróżnialnych osób do 4 jednakowych ciȩżarówek
przy zalożeniu, że w każdej ciȩżarówce musi być co najmniej jedna osoba.
3. ( 8 pkt) Ile jest liczb naturalnych niewiȩkszych od 3000, które nie sa̧ podzielne przez żadna̧ z
nastȩpuja̧cych liczb : 3, 9, 15?
4. ( 8 pkt) Przy użyciu funkcji tworza̧cych wyznacz wzór jawny na n-ty wyraz cia̧gu określonego
rekurencyjnie w nastȩpuja̧cy sposób:
an = 2an−1 + 3an−2 dla n ≥ 2 oraz a0 = 1, a1 = 1 .
5. ( 8 pkt) Czy poniższy graf a) posiada cykl Eulera, b) posiada cykl Hamiltona ? c) Ile wynosi jego
liczba chromatyczna?
Input is temporary not allowed !graf1.pic
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· (−1)n + 21 · 3n , 5) a) nie, b) nie, c) 3.
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1. ( 8 pkt) Na ile sposobów można wybrać 11 osób spośród dowolnej liczby Polaków, Austriaków,
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