
Att l�amna in torsdag den 15 septemberREGLER : Du f�ar full po�ang f�or korrekta l�osningar till 6 valfria uppgifter.Du kan f�a ett bonus av upp till 20 proent genom att l�osa alla 7 uppgifterna.1. Betrakta ett lotteri d�ar man v�aljer 6 av talen mellan 1 oh 39.(i) Om det kr�avs minst 3 r�att f�or att vinna n�agonting, p�a hur m�angaolika s�att kan man bli en vinnare ?(ii) Vad �ar sannolikheten att alla 6 vinnande talen �ar udda ?2. L�at oss vara optimistiska oh f�orest�alla oss att Sverige g�or 26 m�al totalti deras 10 VM-kval mather. S�ag nu att man �ar intresserad av antalet m�alsom gjordes i varje math. Hur m�anga m�ojligheter �nns det(i) om vi vet inget mer(ii) om vi vet att (a) de gjorde inga m�al i tv�a mather, men inte vilkatv�a (b) de gjorde 1 m�al i tv�a andra mather, men inte vilka tv�a () de gjordeminst tv�a m�al i var oh en av de �aterst�aende 6 matherna.3 (1.4.28(a) i Grimaldi) L�at n � 4. L�at An vara antalet n-bitars bin�araord d�ar m�onstret `01' f�orekommer exakt 2 g�anger. S�a t.ex. f�or n = 6, 010010oh 100101 �ar s�adana ord, men inte 101111 eller 010101.(i) F�or att f�a lite k�ansla f�or problemet, ange A4; A5 oh A6, oh skrivner alla m�ojliga ord i dessa fall.(ii) ange (med bevis) en formel f�or An.4. L�at n vara ett positivt heltal. F�orklara varf�or3n = nXk=0 nk !"n�kXl=0  n� kl !# :5. L�at n vara ett positivt heltal. L�at An vara den st�orsta m�ojliga storlekenav en delm�angd till f1; :::; ng d�ari inget tal �ar lika med tv�a g�anger n�agotannat. Bevisa att limn!1 Ann = 23i f�oljande tv�a steg :(i) beskriv expliita delm�angderXn till f1; :::; ng som uppfyller det givnavillkoret s�a att jXnj=n! 2=3, 1



(ii) M.h.a. l�adprinipen eller p�a n�agot annat vis, bevisa att, f�or ettgodtykligt n, om X �ar en delm�angd till f1; :::; ng som uppfyller villkorets�a m�aste jXj � 2n=3.(Tips : M.h.a. exemplet du konstruerar i del (i), dela upp talen 1; :::; ni olika grupper oh visa att X f�ar inneh�alla h�ogst tv�a tredjedelar av talen ivarje grupp).6 (10.2.12 i Grimaldi) Antag att poker hips kommer i fyra f�arger -r�od, bl�a, gr�on oh vit. Ange oh l�os en reurrene relation f�or antalet s�attatt g�ora en h�og med n hips utan n�arliggande bl�aa hips.7. M.h.a s�all prinipen, ber�akna antalet permutationer av talen 1,2,....,100d�ar inga tv�a av talen 1; 2; 3 ligger bredvid varandra.
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