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1. Лутрија 
 

Лутрије су најстарије и најпознатије игре на срећу. То су игре у којима доносиоци нумерисаних 

карата могу подићи новац или робу као награду за добро предвиђање случајно извучених 

наградних бројева, срећки или лотова. Циљ организовања лутрије није лична или комерцијална 

добит.  

У ужем смислу лутрија је игра Кено, Бинго или Лото. У ширем смислу лутрија је игра код које: 

 за учествовање треба платити 

 учесник може добити једну или више награда 

 награђивање је засновано на случајним догађајима. 

За разлику од хазардних коцкарских игара, играчи лутрије улажу мало новца за могућност добитка 

велике награде. Нето приход лутрије иде у друштвена добра.  

1. Врсте лутрија 

 

Често незаобилазан, а наизглед споредан начин комуникације између играча и организатора 

лутрије су карте за игру, које називамо картице, тикети или срећке. Велики је распон употреба тих 

картица и велики је број лутријских игара заснован на картицама дјељеним играчима. Од недавно, 

картицу све више замјењује компјутер.  

Томбола је врста лутрије, поријеклом из јужне Италије, гдје се добитничке картице извлаче из  
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бубња који се окреће. На картицама су уписане 
врсте награда, а те награде су обично 
симболичне. Исељавањем Италијана у 19. и 20. 
вијеку, игра се проширила у Сјеверну Америку, 
гдје је добила различите облике и називе (нпр. 
Бинго). На слици десно1, играчи томболе (енг. 
raffle) купују картице 2008. у Вирџинији. 
 
Међу члановима клубова, на Западу су 
популарне лутрије удружења умјетника (енг. 
Art union), које се организују ради прикупљања 
средстава непрофитних организација, са 
фондом награда већим од $25 хиљада. У 
непрофитне организације спадају добротворне 
организације, спортски клубови, разна друштва, 
политичке партије, трговачка удружења и 
уопште све организације са приватним 
циљевима. 
 
Огреби лутрија (енг. no-draw lottery) 
представља лутрију са картицама које садрже 
неки скривени наградни симбол или број, до 
којег се може доћи уклањањем или гребањем 
површине картице. Картице типа „огреби ме“ се  

 

праве у серијама не већим од 3000 комада, са цијеном испод $2 и са укупним наградама до $5000. 

Ова врста лутрије се такође често организује ради прикупљања средстава за непрофитне 

организације. 

  

Лутријске су и игре са више учесника, али са 
једним добитником свих улога (енг. sweepstake). 
Некада су се тако организовале само коњске 
трке. Учесници су уплаћивали извлачење имена 
тркаћих коња, а играч са именом побједника трке 
добијао би сав уплаћени новац. 

 

                                                           
1
 Raffle: http://en.wikipedia.org/wiki/Raffle  

http://en.wikipedia.org/wiki/Raffle
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Картарошке коцкарске игре, попут покера, 
ремија или ањца се обично играју са пакетима 
(шпиловима) од 52 карте, у којима учествује 
до 6 играча. Ове игре имају много варијација2 
и назива и нису лутрије у ужем смислу којима 
ћемо се овдје претежно бавити.  
 
Игре на срећу које нису засноване на 
картицама су стоне игре (нпр. рулет), 
мониторске (нпр. слот машине), игре  
 

организоване преко интернета и сличне игре.  

Сједињене Америчке Државе немају савезну лутрију, али се неки облици лутрије организују у 43 

њене државе, плус у Дистрикту Колумбија. У свакој од држава постоји барем једна мулти-државна 

лутрија, а 39 њих имају и своју сопствену. Ако се изузму Огреби лутрије и нека извлачења која се 

одржавају по неколико пута дневно, као што је Кено, постоји око 203 државних игара и 12 више-

државних лутријских игара. Са изузетком игре Кикер (Kicker) која се игра у Охају и Кентакију, све те 

игре дозвољавају играчу да бира своје бројеве. И поред толиког броја (215) лутрија, у Сједињеним 

Државама лутрије се грубо категоризују у четири групе:  

1. Игре на један број, 

2. Игре на више бројева, 

3. Игре на више бројева у два сета, 

4. Кено игре. 

1. Играч бира један број са три-четири цифре, а од недавно и са пет цифара. На примјер, на 

сљедећој слици, сваки од панела је за једну игру са три цифре. На панелу А биран је број 409 за $1. 

На панелу B је број 282 за $0.50, и тако даље. Играч може попунити и само један панел, а остале 

оставити празне. 

 
                                                           
2
 Alphabetical Index of Card Games: http://www.pagat.com/alpha/ 

http://www.pagat.com/alpha/
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Ако не желите измишљати број за игру, једноставно означите квадратић 'Quick Pick' (лаки избор) 

на дну – тада ће машина генерисати случајни број за вас. Уколико направите грешку, означите 

квадратић 'Void' и машина ће игнорисати тај панел. 

2. Играч бира четири, пет или шест бројева од један до неког максимума, специфичног за ту игру. 

Ове игре се обично означавају са n/N, наглашавајући да ту бирате n од N бројева. Такав је на 

примјер класични амерички лото 6/49, еквивалент нашој3 игри лото 7 од 39.  

3. Игре на више бројева у два сета се краће означавају n/N + m/M. Означавање наглашава да играч 

бира n бројева из скупа {1, 2, ..., N} и m бројева из скупа {1, 2, …, M}. Други број се назива допунски 

број (Extra Ball или Mega Ball). Двије најпопуларније америчке игре на два сета бројева су 

Павербол (Powerball) са ознаком 5/59 + 1/39 и Мега милиони (Mega Millions) са ознаком 5/56 + 

1/46. Редосљед бирања бројева унутар једног сета није битан, тј. играч бира комбинацију бројева 

скупа, а не варијацију. 

4. Кено игре су такође игре на више бројева (категорија 2.), при чему играч бира 10 од 80 (или 82) 

бројева. За разлику од игара из категорије 2, извлачи се двоструко више бројева (20) од оних које 

има играч. 

Постоје и америчке игре које се не могу сврстати у претходне четири категорије: трке коња у 

Калифорнији (Daily Derby) и игра Кикер (Kicker) гдје се играчима продају унапријед штампани 

бројеви. Али ипак, ова класификација важи за једну од најпрактичнијих. 

 

2. Историја 

 

Први забиљежени облици лутрије потичу из династије Хан која је владала Кином између 205. и 

187. г.п.н.е. Сматра се да су ове лутрије личиле на игру Кено, која се данас још увијек игра у 

касинима, а које су тада помагале финасирање државних пројеката попут Великог кинеског зида.  

Облици „извлачења лотова“  нађени су у многим старим текстовима од Античке Кине, преко 

периода Келта, до Античке Грчке у Хомеровој „Илијади“. Прва позната европска лутрија потиче из 

периода Римског царства. Те лутрије су у почетку биле само забава за племство на пријемима, да 

би се за вријеме владавине Августа Цезара (Imperator Caesar Divi F. Augustus, 63.пне – 14. не) 

продавале карте за лутрију са циљем прикупљања средстава за одржавање града Рима. 

Добитницима су дијељене награде у предметима различитих вриједности. 

Као облик савременог коцкања, лутрија се појавила у Европи у 15. вијеку. Први запис о томе 

потиче из 1434. године из холандског града Слаш (Sluis). Деценију раније већ су постојале лутрије 

са новчаним наградама у многим градовима Фландрије (данас Белгија, Холандија и Француска). 

То су биле државне игре на срећу ради прикупљања новца за помоћ сиромашнима и фондовима 

                                                           
3
 У државама насталим распадом Југославије игра се лото 7/39. 



Математика лутрије I 

Растко Вуковић, Бања Лука, 2013. 
7 

за утврђивање градова. Сматране су мање болним обликом опорезивања, а биле су веома 

популарне.  

Енглеска ријеч лутрија (lottery) потиче од холандске ријечи (loterij) која значи „судбина“. Први 

записи о британској лутрији потичу из 1566. године у вријеме Краљице Елизабете. Након прве 

иницијалне лутрије, Влада је продавала права на продају срећки брокерима, стварајући претечу 

данашњих берзовних посредника. На тај начин су организоване државне лутрије све до 1826. када 

је Британски парламент прогласио коначну лутрију. У периоду до тада, постојале су многе 

приватне лутије, укључујући Вирџинија компанију из Лондона (The Virginia Company of London) 

која је у Џејмстауну (Jamestown) основала прво стално енглеско насеље у Америци. 

Након прве енглеске лутрије одобрене од Краља Џејмса Првог (King James I, 1612), који је подржао 

компанију Вирџинија, лутрија је постајала све популарнија међу колонизаторима Америке. 

Заправо, постала је веома важан фактор у финансирању и изградњи колонија. У периоду од 1744. 

до Америчке револуције имамо записе о више од 200 дозвола за организовање лутрија, које су 

помагале у изградњи путева, мостова, цркви, колеџа, библиотека и других јавних радова. 

Принстон, Колумбијски универзитет и Универзитет Пенсилванија основани су помоћу лутрија. 

Лутријама су такође финансирани ратови. 

Сјеверно-амерички конгрес је 1776. изгласао формирање лутрије за прикупљање средстава за 

америчку револуцију. Међутим, до средине 19. вијека, због злоупотребе од стране приватних 

организатора, државе САД су почеле доношење антилутријских закона. Врховни суд је 1878. 

Оцијенио да лутрија има „деморалишући утицај на народ“, па је од 1890-их већина њих била 

забрањена. Оживљавање је почело средином 1960-их, када су многе државе тражиле покретање 

лутрије за прикупљање додатних прихода. 

 

У Србији је прва лутрија организована у 19. Вијеку, за вријеме владавине Кнеза Милоша 

Обреновића ради помоћи привреде земље. Кнез је 1833. дао писмену дозволу извесном доктору 

Месаревићу да „може своју кућу  и мајур у Београду, у Палилули, дати на лутрију“. Милош је 

издао допис „Високославном суду Народно-Србском и за установљење прве српске лутије под 

управом свог секретара Стевана Радичевића“. У том допису послатом из Крагујевца, кнез својим 
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потписом наређује да суд мора мотрити на организаторе, да „не дају да се совокупитељ на њу 

тужи“. Извлачење добитака било је сваке друге седмице. Добици су 1834. били  коњ и кола, 

сребрена сабља и златни сат. Четири године касније, прва српска лутрија је угашена. 

Историја лутријских игара у Србији је настављена крајем 19. вијека, када је Управа Класне лутрије 

Србије продавала срећке у тадашњим посланствима. Приходе Класне лутрије контролисало је 

Министарство народне привреде. Дио је претваран у акције државних предузећа, а остатак је 

издвајан у хуманитарне сврхе. Класна лутрија је постала једно од богатијих државних предузећа, а 

1896. процијењена је на 3,45 милијарди динара или трећину државног дуга у злату. 

Током Првог свјетског рата, лутрија Србије није радила, а обновљена је 1919. под називом 

„Државна класна лутрија“ уредбом престолонасљедника Александра Карађорђевића. Други 

свјетски рат је уништио сав капитал Државне класне лутије, али га је и тако осиромашена та 

институција успјела преживјети. 

У Титовој Југославији лутријске игре су настављене, такође у организацији државе. Бубњеви су 

окретани ручно, а када би се заустављали из њих су извлачене срећке са одштампаним бројевима. 

Приликом сваког извлачења добитака, а нарочито премија од 100 000, 200 000 и 500 000 динара, 

на стадиону је била потпуна тишина. До 1951. кола су одржавана свака два мјесеца, да би послије 

била једном мјесечно, затим од 1955. два пута мјесечно, сваког 10. и 25. дана. Број 

заинтересованих за лутрију је растао, тако да од 1963. извлачења иду  сваког другог четвртка, а од 

1966. је сваке седмице организовано по једно лутријско коло. 

Седамдесетих година прошлог вијека је престала да постоји Лутрија Југославије, коју су 

наслиједиле лутрије шест Титових република и двије покрајине. Оне су сарађивале организујући 

заједничке игре на срећу, Лото, Спортску прогнозу и Лутрију.  

Државна лутрија Србије је поново основана 2004. године у складу са Законом о играма на срећу, 

као једночлано друштво са ограниченом одговорношћу. Лутрија Републике Српске основана је 

1992. године одлуком Владе Републике Српске. 

3. Ћуп злата 

 

У америчкој држави Илиноис (Illinois State Lottery) некада је била популарна лутријска игра Пот оф  
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голд (енг. Pot of Gold – Ћуп злата). На слици4 
десно су лице и наличје (предња и задња 
страна) једне такве срећке, са наградним 
бројем 058643. На наличју је објашњење игре.  
 
На дан извлачења, наведен на лицу срећке, 
биће извучен добитнички шесто цифрени број 
(нпр. 123456). Можете освојити једну од пет 
награда ако погодите двије или више цифара 
добитничког броја у редосљеду са лијева у 
десно (тј. 12хххх, 123хххх, ...). Затим су наведени 
износи премија за погођених два, три, четири и 
свих шест бројева:  $5, $50, $250, $2500 и 
џекпот, уз напомену да ће бити исплаћена само 
највећа од тих награда. 
 
На примјер, ако сте купили наведену срећку, а 
извучен је добитнички број 058442, тада имате 
3 погођене цифре (с лијева у десно) и 
вриједност купљене срећке је $50. Међутим, да 
је добитнички број био 158442, срећка би била  
безвриједна, јер се већ први њен број (с лијева) не подудара са добитничким.  

Шестоцифрени бројеви су од 000000 до 999999, тј. милион различитих могућности. Према томе, 

вјероватноћа подударања свих шест цифара је  

p(шестоцифрено подударање) = 
 

       
 = 0,000001. 

Међутим, 10 од ових милион бројева имаће и пето цифрено подударање. Како је једно од ових 

заправо и шесто цифрено подударање, добијамо вјероватноћу  

p(петоцифрено подударање) = 
 

       
 = 0,000009. 

Даље, налазимо и остале вјероватноће у другој колони следеће табеле. 

Подударање Вјероватноћа Исплата ($) Очекивање ($) 

2 цифре 0,009 5 0,045 
3 цифре 0,0009 50 0,045 
4 цифре 0,00009 250 0,0225 

5 цифара 0,000009 2 500 0,0225 
6 цифара 0,000001 90 000 0,09 

Укупно:  0,01  0,225 

 

                                                           
4
 Edward W. Packel: The Mathematics of Games and Gambling, The Mathematical Association of America, 2006, p. 

148 
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Исплата одговара броју цифара које се подударају на срећки и добитној комбинацији, осим за 

џекпот, који је дефинисан на наличју срећке. Множећи вјероватноћу са исплатом појединог ретка, 

добијамо очекивање у четвртој колони табеле. Сабирајући све, налазимо да очекивање срећке 

(Pot of Gold) износи $0,225 = 22,5 центи. Како је цијена срећке 50 центи, очекујемо да играч губи 

27,5 центи по срећки. „Државна граница“ ове игре је, према нашем очекивању, огромних 55%. 

4. Срећне звијезде 

Срећка Срећне звијезде (енг. Lucky Stars) продавала се за $1, такође у америчког држави Илиноис. 

 

Сваке седмице су на случајан начин извучена 
два двоцифрена броја, два троцифрена броја и 
један петоцифрен број. Подударање једног или 
више добитничких бројева са бројевима на 
срећки дониси сљедеће награде.  
 
Један од двоцифрених $5.  
Оба двоцифрена броја $10.  
Један од троцифрених $50.  
Петоцифрени $10000. 
 
Награде су се могле подићи до годину дана од 
дана извлачења. Популарност ове игре је 
долазила и од астрологије, а играч Срећних 
звијезда (Lucky Stars) био би онај који сакупи   

свих 12 знакова зодијака.  

Подударање Вјероватноћа Исплата ($) Очекивање ($) 

Један двоцифрен # 0,039006 5 0,19503 
Оба двоцифрена # 0,000397 10 0,00397 

Троцифрен # 0,001999 50 0,09995 
Петоцифрен # 0,000010 10 000 0,10000 

Укупно:  0,041412  0,39895 

 

На приложеној табели дати су вјероватноћа, исплата, и очекивање тражених подударања 

добитних и бројева наведених на срећки. Вјероватноћа да ће се случајан двоцифрени број 

подударити са датим је 1/100, па се двоструко (не)подударање може десити на један од три 

дисјунктна начина:  

i. Први двоцифрен, али не и други (вјероватноћа = 
 

   

  

   
); 

ii. Други двоцифрен, али не и први (вјероватноћа = 
  

   


 

   
); 

iii. И први и други (вјероватноћа = 
 

   


 

   
). 

Са друге стране, морамо узети у обзир и да два двоцифрена броја (на срећки или извучени) могу 

бити међусобно једнаки, или међусобно различити. Вјероватнћа да су једнаки је 
 

   
, а да су 
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различити 
  

   
. У случају да су два двоцифрена броја на срећки једнака, збир претходне три 

вјероватноће множимо са 
 

   
 и добијамо  

  (двоструко подударање двоцифрених) = 
   

         
. 

У случају да су двоцифрени бројеве срећке различити, имамо два пута трећу (iii) вјероватноћу, коју 

множимо са 
  

   
 и добијамо  

  (двоструко порударање са различитим #) = 
  

   
(

 

   


 

   
) = 

   

         
.  

Збир оба претходна резултата је p =   +   , тј. вјероватноћа  

p(подударање оба 2-цифрена #) = 
   

         
. 

Уопште, вјероватноћа подударања двоцифрених бројева срећке са добитним је  



















99

2

100

98

99

98

100

2

100

99

100

2

100

1

100

99
.  

Први разломак слијева 
  

   
 представља вјероватноћу да су бројеви на срећки различити. Други 

разломак 
 

   
, тј. први с лијева у угластој загради, представља вјероватноћу да су бројеви на срећки 

међусобно једнаки. Трећи разломак 
 

   
 је вјероватноћа да се извучени бројеви подударају. 

Четврти разломак 
  

   
 је вјероватноћа да се извучени бројеви разликују. Израз у облој загради је 

вјероватноћа да се први или други број срећке подудара, али не оба. 

Израчунавањем овог израза добијамо вјероватноћу  

p(подударање само једног двоцифреног #) = 
      

       
 = 0,039006. 

Примјетићемо још само да су ове вјероватноће помало у нескладу са наводима за „просјечног 

добитника милиона“ на наличју срећке. 
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2. Кено 

 

Историјски прва лутријска игра кено потиче из Кине. Према легенди, оваква игра је измишљена да 

би спасла неки антички град у вријеме рата, а затим се широко проширила и помогла изградњи 

Великог кинеског зида. 

 

Немамо докумената о кинеској лутрији до 1847. 
када је у Португалској управи Макао одобрено 
играње лутрије. Наводно су резултати игре кено 
из великих градова слати у околна села помоћу 

голубова писмоноша (мандарин: 白鸽票 báigē 

piào – бијели голуб са картом), што се на 
кантонеском дијалекту а на западњачки начин 
каже: „пакапо“. Подлога за игру били су, 
обично, првих 80 карактера тада популарне 
кинеске пјесме „Хиљаду знакова“, којом су се 
дјеца учила кинеском писму. Кинески 
имигранти, који су помагали изградњу Прве 
трансконтиненталне жељезнице у 19. вијеку, 
пренијели су игру међу западњаке, називајући 
је „пук-апу“.  

До 1866. ова игра на срећу је постала веома популарна у Хјустону у Тексасу и то под називом кено. 

Данас се најчешће игра у касинима, али је има и у неким државним лутријама. Ријеч „кено“ 

потиче из француског (quine – пет добитних карата) или латинског (quini – пет сваког). 
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1. Класични кено 

 

У традиционалним кено касинима стоје кружни стаклени поклопци „мјехурови“, са 80 лоптица,  

  

свака са по једним бројем 1 – 80. За вријеме извлачења, 
удувава се ваздух у мјехур ради мјешања лоптица. Затим 
један представник касина најављивач (енг. caller) притиска 
полугу за отварање тубе кроз коју се подиже једна по једна 
лоптица у отвор облика “V” који се зове „зечије уши“ (енг. 
rabbit ears). Најављивач, заједно са другим представником за 
надзор (енг. verifier), записује бројеве са сваке од 20 
извучених лоптица,  а компјутер региструјуе на којем од 
продатих листића се налазе извучени бројеви и израчунава 
све опкладе. 
 
Играчи се кладе бирајући 1 – 15, а понекад и свих 20 бројева 
на картицама (зависно од касина) од понуђених 80 

1 – 80.  Основни циљ игре је погодити што више бројева од 20 извучених. Када год се играчев број 

подудари са извученим, он тада има погодак (енг. hit).  

Цијена игре је углавном $1, $3 и $5, а могуће су 
и вишеструке уплате. Исплата зависи од броја 
погодака извучених бројева. Искусни играчи 
обично бирају 4 – 8 бројева, јер су шансе за 
исплату боље.  
 
Уопште, играч класичне кено игре: 

A. из скупа N бројева (1 – 80), 

B. бира n бројева (n  20), 
C. бира износ опкладе $1 – $100, 
D. бира број игара: 1 – 100. 

 
Наведени бројеви избора зависе од понуде 
организатора игре. Затим се на случајан начин 
извлачи K = 20 бројева (од 1 до 80) и тражи k 
колико их је играч погодио. Зависно од броја 
погодака k и од броја n погађаних бројева,  
додјељују се награде. Даље, кено игра може 

 

имати много варијација, али без обзира на те различитости, вјероватноће p да на картици има k 

погодака дате су хипергеометријском расподјелом:  
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гдје је углавном N = 80, K = 20 и рецимо n = 10. Случајна промјенљива ове расподјеле је број k. 

2. Орегон кено 

 

На сљедећој слици лијево видимо предњу страну једне кено картице. То је кено игра САД државе 

Орегон (N = 80, K = 20). Играч попуњава поља 1-6 картице и уплаћује износ зависно од изабране 

игре. На полеђини картице је детаљан опис поља.  
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1. Колико бројева (n-spots) желите играти, 
2. Изаберите (Yes, No) за посебну кено награду, 
3. Колико ћете опклада по игри, 
4. Вишеструке опције (Yes, No), 
5. Број узастопних игара, 
6. Избор властитих бројева, или избор помоћу 
генератора случајних бројева (Quick Pick). 
 
На дну картице је избор сата, времена (данас) 
када игра почиње. Од тог тренутка, сваке 
четири минуте се извлачи по један од 20 
бројева, који се могу пратити уживо на кено 
монитору, односно на интернету или 
мобилном. Све исплате су засноване на 
опклади од $1. 

 
Кено се често игра на n =10 бројева (10-spot game), када је могуће освојити до милион долара.   

На сљедећој слици лијево су награде за погођених 0, 5, 6, 7, 8, 9 или свих 10 бројева, лијева 

половина за обичну кено награду, десна за специјалну. У дну обе, наведене су шансе за добитак. 

На слици десно су приказане шансе за вишеструке кено опције, специфичност Орегон кено игре. 
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Доплатом екстра $1 за сваки долар плаћен за Орегон кено карту, могуће је освајање вишеструких 

награда. Вишеструки бројеви су 1, 2, 3, 5 и 10, а за њих не важе џекпот бонуси. На слици 

десно је приказана учесталост извлачења вишеструких бројева током времена (заокружено на 

ближу стотину). Видимо да се у просјеку вишеструки бројеви од 2 до 10 извлаче 55% времена. 

3. Вјероватноће  

 

Покушајмо сада разумјети ону формулу за вјероватноћу наведену на крају првог параграфа5. 

Начина да имамо n = 10 од N = 80 бројева - не водећи рачуна о редосљеду је  

!1010

80 80

1080

10

V
C 








= 

109...21

7172...7980




 = 

                         

         
 = 1 646 492 110 120. 

Број    
   = 8079…71 називамо бројем варијација класе 10 од 80 елемената. То је број начина да 

се у уређени низ пореда 10 различитих елемената из скупа од 80 елемената. Број    
   је број 

комбинација класе 10 од 80 елемената. То је број свих начина да се из скупа са 80 елемената 

издвоји подскуп са 10 елемената. Дакле, то је онај број у називнику вјероватноће p(X = k). 

Док се број у називнику вјероватноће не мијења, погледајмо сада редом како се мијења израз у 

бројнику, док број k погодака расте од 0 до максималних n. Број начина да се од K = 20 изабраних 

бројева реализује свих k = 10 од n = 10 погодака је:  

!1010

20 20

1020

10

V
C 








 = 

               

         
 = 184 756. 

Количник горњег и доњег резултата, тј. количник броја реализација и броја могућности је 

вјероватноћа реализације свих 10 од 10 погодака  

                                                           
5
 1. Класични кено 
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80

10

20

10

10 )10(
C

C
p    0,000 000 112 319. 

Међутим, када бисмо имали 9 од 10 погодака, тада бисмо имали неку од   
   добитних 

комбинација (9 бираних од 20 извучених) бројева, пута   
   = 60 комбинација недобитничког броја 

(1 од 60 преосталих након извлачења). Називник је исти, па је вјероватноћа да имамо 9 од 10 

погодака   

80

10

60

1

20

9

10 )9(
C

CC
p


 = 

         

   
   = 

          

                 
  0,000 000 612 065. 

Уопште, број комбинација да међу 10 бираних бројева (10-spot) имамо k = 0, 1, 2, …, 10 погодака је  
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 ,  

а то је онај израз у бројнику вјероватноће p(X = k) из првог параграфа. 

Дакле, извучених бројева је K = 20. Имамо бираних n = 10 и међу њима погођених k  10, али 

уједно имамо имамо и 10 – k промашаја. Промашаји су они бирани бројеви који нису међу 20 

извучених, већ су међу преосталих 60 неизвучених. Тај број комбинација је наведени производ у 

бројнику поменуте вјероватноће:  

80

10

60

10

20

10 )(
C

CC
kp kk 

 . 

1. Табела. Кено 10-20-80 са k  10 погодака (10-spot keno) од 20 извучених бројева из скупа 1-80: 

k 
20

kC  60

10 kC   60

10

20

kk CC   )(10 kp  

10 184 756 1 184 756 0,000 000 112 212 

9 167 960 60 10 077 600 0,000 000 612 065 

8 125 970 1 770 222 966 900 0,000 135 419 355 

7 77 520 34 220 2 652 734 400 0,001 611 143 099 

6 38 760 487 635 18 900 732 600 0,011 479 394 577 

5 15 504 5 461 512 84 675 282 048 0,051 427 687 705 

4 4 845 50 063 860 242 559 401 700 0,147 318 897 072 

3 1 140 386 206 920 440 275 888 800 0,267 402 367 794 

2 190 2 558 620 845 486 137 960 550 0,295 256 781 106 

1 20 14 783 142 660 295 662 853 200 0,179 571 375 643 

0 1 75 394 027 566 75 394 027 566 0,045 790 700 789 

  Збир колоне: 1 646 492 110 120 0,999 994 491 417 

 

Примијетимо да је збир свих вјероватноћа (посљедња, пета колона) приближно један. 
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Ускоро ћемо видјети да је збир ових и сличних вјероватноћа тачно један,као што је и збир свих 

бројника вјероватноћа (4. колона табеле) једнак називнику (сви називници су једнаки)    
  . Друго, 

када у правоуглом систему координата, на хоризонталну осу (апсцису) нанесемо бројеве k, а на 

вертикалну осу (ординату) вјероватноће )(10 kp , тада претходна табела постаје сљедећи граф. 

2. Граф. Кено 10-20-80 са k  10 погодака (апсциса) и вјероватноћама (ордината): 

 

Назире се да тачке графа прате „звонасту“ криву, карактеристичну за расподјеле вјероватноћа. Врх 

криве, десно од k = 2, јесте очекивани највјероватнији број погодака у овој игри. 

4. Расподјеле вјероватноће  

 

Када је дат скуп X = {x1, x2, …, xn} од n  {1, 2, 3, …} случајних бројева који се реализују са 

вјероватноћама из скупа P = {p1, p2, …, pn}, при чему се број xk реализује са вјероватноћом pk 

(редом за k = 1, 2, …, n) и p1 + p2  + … + pn = 1, тада у математичкој теорији вјероватноће говоримо о 

расподјели вјероватноћа (енг. probability distribution). Дакле, имамо неке случајне догађаје из 

скупа S чијим исходима можемо придружити бројеве скупа Х, а којима даље придружујемо 

вјероватноће из скупа Р. Резултате  придруживања X  P пишемо прегледно у матрицу 

дистрибуције  



Математика лутрије I 

Растко Вуковић, Бања Лука, 2013. 
19 

(XP) = 








n

n

ppp

xxx

...

...

21

21
. 

Два најважнија параметра расподјеле вјероватнће су математичко очекивање и дисперзија (енг. 

variance). Математичко очекивање () је, поред медијане и моде, најважнија средња вриједност 

за представљање центра растурања случајне промјенљиве Х. Дисперзија6 или варијанса (var) је 

математичко очекивање квадрата одступања случајне промјењиве Х од . Прецизније:  

nn pxpxpxX  ...)( 2211  = 


n

k

kk px
1

,  





n

k

kk pxX
1

2)()var(   = 2

1

2 










n

k

kk px .  

Позитиван квадратни коријен варијансе назива се стандардно одступање или девијација: 

)var()( XX  . 

1. Примјер. Фер новчић бацамо два пута. Дефинисати неку расподјелу. 

Рецимо, број палих писама чини скуп Х. Скуп свих реализација (писмо-глава) је S = {ГГ, ГП, ПГ ПП}. 

Сваки од ова четири догађаја реализује се са истом вјероватноћом ¼. Одговарајући скуп случајних 

промјенљивих је X = {0, 1, 2}, па је матрица расподјеле  

(XP) = 










4
1

4
2

4
1

210
.  

Математичко очекивање и дисперзија и одступање су:  

4
1

4
2

4
1 210   = 1,  

  1210var
4
12

4
22

4
12   = 0,5,  

70711,05,0  . 

У статистици разликујемо популацију од узорка. Популација је скуп свих могућих случајних 

догађаја, а узорак је подскуп популације. Када немамо бољи начин, тада проучавамо узорак 

покушавајући сазнати нешто о популацији.  

Вјероватноћу појединог (k-тог) догађаја узорка дефинишемо као количник броја fk реализованих 

догађаја и свих N догађаја, тј. pk = fk/N. Дакле, вјероватноћа је нормирана фреквенција, учесталост 

                                                           
6
 Руски: дисперзија, енглески и француски: variance, српски оба: дисперзија и варијанса. 
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појављивања датог догађаја. У случају популације, очекивање (), варијанса (var) и стандардно 

одступање () се дефинишу на исти начин као у теорији вјероватноће. Међутим, у случају узорка, у 

варијанси и стандардном одступању се у називнику вјероватноће користи број N – 1 умјесто N, 

што понекад наглашавамо доњим индексима (varN-1 и N-1). 

2. Примјер. Претпоставимо да се реализује n независних експеримената и да у сваком од њих 

догађај А има константну вјероватноћу p. Случајна промјенљива X је број реализација догађаја А. 

Тражимо вјероватноће P(X = x), гдје је x = 0, 1, 2, …, n. Означимо са B догађај супротан догађају А, 

тј. B =  . Дакле, када се није десио догађај А тада се десио догађај B. Нека је  

АА...А BB…B 

низ дужине n у којем се x пута појавио догађај А и n – x пута догађај B. Пошто су експерименти 

независни и P(A) = p, P(B) = q = 1 – p, то је вјероватноћа овог догађаја  

pp…p qq…q = pxqn-x. 

Међутим, догађај А се може појавити x пута у сваком од низова дужине n, у некој другој 

комбинацији са догађајем B. Таквих начина, да из скупа са n елемената издвојимо подскуп са x 

елемената, има   
 , при чему је  

n

xnnn

x

n
C n

x














...21

)1(...)1(
. 

Према томе, вјероватноћа да се догађај А појави x пута у n експеримената, тј. да случајна 

промјенљива Х узме вриједност х, је  

xnxn

x qpCxXP  )( . 

Ово је биномна расподјела вјероватноћа, која се назива и Бернулијева расподјела или расподјела 

нула-један, а означава се B(n,p). Параметри биномне расподјеле су:  

npX )( ,  npqX )var( . 

Први представља математичко очекивање, а друго варијансу (дисперзију). 

Дихотомна популација је она која садржи двије врсте равноправних објеката. Таква је рецимо:  

 група лица који могу бити мушкарци или жене, 

 лоптице у урни које могу бити или плаве или црвене,  

 низ производа који могу бити исправни или неисправни, 

Ако је Х представник дихотомне популације, онда је расподјела (X  P) хипергеометријска. 
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Ако се из урне, у којој се налази M плавих и N – M црвених куглица, извуче n куглица са враћањем, 

онда случајна промјенљива Х која означава број црвених куглица у n извучених куглица, има 

биномну расподјелу вјероватноћа. Међутим, ако се куглице извлаче из урне без враћања, онда се 

садржај урне мијења прије сваког новог извлачења, а случајна промјенљива има 

хипергеометријску расподјелу. 

3. Примјер. Из скупа са 24 особе7, међу којима је 10 мушкараца и 14 жена, треба изабрати пороту 

од 12 особа. Колика је вјероватнћа да ће у тој пороти бити тачно 4 мушкарца?  

Рјешење: Наведени скуп је дихотоман. Из скупа са укупно N = 24 особа бира се n = 12 особа. Од 

свих особа њих M = 10 су мушкарци од којих треба бирати m = 4, а од преосталих свих особа који 

нису мушкарци, дакле од N – M = 14 жена бира се њих n – m = 8. 

Начина да се из скупа од N особа издвоји подскуп са n особа за пороту има  










n

N
 = 

)!(!

!

nNn

N


, 

гдје је (чит. ен-факторијел) nn  ...21! . То је број комбинација класе n од N елемената који 

често означавамо и са   
 . Начина да из тог скупа лица са M мушкараца издвојимо њих m има  






















mn

MN

m

M
, 

јер сваки од   
  начина бирања мушкараца комбинујемо са     

    начина бирања жена, ради 

комплетирања једне комбинације8 бирања пороте. Према томе, вјероватноћа да ће број Х 

изабраних мушкараца бити m = 4, је  
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mXp )(  = 



























12

24

8

14

4

10

 = 
1567042

3003210 
 = 0,233 208. 

Уопште, вјероватоћа pm да ће број X изабраних мушкараца бити X = m је:  

m pm 

0 0,000 033 652 
1 0,001 346 076 
2 0,016 657 693 
3 0,088 841 028 
4 0,233 207 700 

                                                           
7
 Hypergeometric Distribution probability example: http://youtu.be/pkk7hjmgVos  

8
 Комбинаторика: http://www.elemenat.com/cyr/kombinatorika.php  

http://youtu.be/pkk7hjmgVos
http://www.elemenat.com/cyr/kombinatorika.php
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5 0,319 827 702 
6 0,233 207 700 
7 0,088 841 028 
8 0,016 657 693 
9 0,001 346 076 

10 0,000 033 652 

Збир: 1,000 000 000 
 
Када у правоуглом систему координата, на апсциси (хоризонталној оси) нанесемо m, а на 
ординати вјероватноће pm, претходна табела постаје граф, на слици даље лијево. Подаци  

 

формирају тачке у облику из којег се назире 
„звонаста“, тзв. Гаусова крива расподјеле 
вјероватноћа. 
 
Примјетимо да су вјероватноће симетрично 
распоређене око броја m = 5, који је и 
математичко очекивање ове расподјеле 

n
N

M
  = 12

24

10
  = 5. 

Варијанса узорка са том расподјелом је број  

varN-1 = 
1







N

nN

N

MN

N

M
n  = 

23

1224

24

1024

24

10
12





  = 

23

35
  1,52174. 

У математици је хипергеометријска расподјела случајне промјенљиве X добро позната9. Збир 

свих вјероватноћа табеле из претходног наслова је један, као што је и збир свих вјероватноћа 

претходног примјера један, што ћемо ускоро доказати помоћу Вандермондовог идентитета. 

У игри Кено извлачи се 20 од 80 бројева, а ми бирамо n  20 бројева (n-spot keno) и међу њима 

погађамо k  n извучених. Вјероватноћа постизања толико погодака је  

80

6020

)(
n

knk

n
C

CC
kp 

 . 

Збир свих вјероватноћа, редом за  k = 0, 1, 2, …, n, је један и то јесте хипергеометријска расподјела 

случајне промјенљиве k . Наиме, за свако n = 0, 1, 2, …, 20 је   
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n kp
0
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k n
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 = 
80

80

n

n

C

C
 = 1.  

На основу Вандермондовог идентитета (Alexandre-Théophile Vandermonde, 1772) из 

комбинаторике  

                                                           
9
 Hypergeometric distribution – Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Hypergeometric_distribution  

http://en.wikipedia.org/wiki/Hypergeometric_distribution
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стављајући K = 20 и N = 80 добијамо претпосљедњи корак наведених једнакости. 

Вандермондову једнакост можемо доказати на сљедећи начин: Претпоставимо да на неком 

састанку имамо N присутних, од тога K мушкараца и N – K жена. Израчунајмо на колико начина 

можемо изабрати n особа од присутних. Наравно, директан одговор је израз са лијеве стране 

Вандермондове једнакости, а то је број N

nC . Са десне стране, налази се збир свих могућих избора 

од k присутних такав да међу њима има k мушкараца и n – k жена, при чему број k иде од 0 до n. 

Исплата износа wn(k) награде зависи од броја n погађаних добитних бројева (n-spot) и броја 

погодака k и наравно од организатора. Математичко очекивање награде је број  





n

k

nnn kpkww
0

)()( , 

тј. новчани износ који играч може очекивати као просјечну исплату током игре на n бројева.  

4. Примјер. У кено игри на n = 10 бројева ( 10-spot), нека за уплату од једног долара ($1) кућа 

k p10(k) Награда ($) 

10 0,000 000 112 10 000 

9 0,000 000 612 2 600 

8 0,000 135 419 1 300 

7 0,001 611 143 180 

6 0,011 479 395 18 

5 0,051 427 688 2 
 

исплаћује награде за 5 – 10 погодака према 
шеми лијево. Према претходној формули, 
математичко очекивање добити је  





10

0

101010 )()(
k

kpkww  =  

= 10 000  0,000 000 112 + 

+ 2 600  0,000 000 612 + 

+ 1 300  0,000 135 419 + 180  0,001 611 143 + 18  0,011 479 395 + 2  0,051 427 688. 

Дакле,  

nw  =  0,00112 + 0, 0015912 + 0, 1760447 + 0, 29000574 + 0, 20662911 + 0, 102855376 = 

= 0,778 246 126  

у доларима. Према томе, по једној оваквој игри играч треба очекивати просјечан губитак од  

$ 1 – 0,778 246 126 = $ 0,221 753 874  

тј. приближно 0,22 долара. То је губитак од око 22 цента на сваки уложени долар. 
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3. Бинго 
 

Бинго је такође врста игре на срећу. То је лутријска игра настала у уједињеној Италији 1530. године 

формирањем њихове националне лутрије (Lo Giuoco del Lotto d'Italia). Она се још увијек игра 

суботама у Италији. Данас је добит Италијанске националне лутрије незамјенљива у државном 

буџету, са годишњим приходом од преко 75 милиона долара. 

Из Италије се Бинго касних седамдесетих година 18. вијека проширио у Француској међу богатије 

Французе, који су ову игру називали Лото (Le Lotto). Играће карте су садржавале по три 

(хорионтална) ретка и девет (окомитих) колона. Сваки редак имао је по пет позиција са бројевима 

и по четири празне. У првој колони су били неки од бројева од 1 до 10, у другој од 11 до 20, и тако 

даље, све до 90. Лото карте су имале различите комбинације бројева 1 – 90. У комплету за игру 

били су и чипови са бројевима 1 – 90. Играчима је дијељена по једна лото карта, а најављивач 

(caller) би из врећице вадио мањи дрвени жетон са бројем и тај број читао наглас. Играчи би 

покривали број ако би он био на њиховој карти, а први играч који би покрио сав редак био је 

побједник.  

Једна слична игра појавила се у Њемачкој 1800. али као игра за дјецу. Њихова лото игра из 1850. 

године је направљена за учење таблице множења. Њијемци су имали такву игру и за спеловање, 

за учење имена животиња, за учење историје. Сличне игре се одржавају и данас.  

Када је Бинго прешао у Сјеверну Америку 1929. године прво је називан Беано. Њујоршки продавац 

играчака Едвин Лове (Edwin S. Lowe) возио се из Џексонвила, Џорџија, на свој сљедећи пословни 

састанак, када се успут зауставио да би на неком сеоском вашару посматрао са коликим жаром 

група играча учествују у њему непознатој игри на срећу. Неко би викнуо „бинго“, а Лову се 

учинило „беано“ и тај би  добио као награду малу лутку (Kewpie doll). Ускоро су Ловеови пријатељи 

у Њујорку играли ту игру, са истим оним жаром играча на вашару поред Атланте у Џорџији. Причао 

је да је тада једна играчица у тренутку добитка, умјесто „беано“, узвикнула „б-б-б-бинго!“. „Не 

могу описати своју усхићеност коју је та дјевојка својим узвиком произвела код мене“ – рекао је 

Лове. „Једино што ме тада обузимало је мисао да сам ову игру требао назвати Бинго!“. 

Рани облици Ловове игре имали су двије варијације – пакет од 12 карата за један долар и пакет са 

24 карте за два долара. Игра је имала успјеха од самог почетка. 

Након неколико мјесеци, свештеник из Вилкеса, Пенсилванија, организовао је Ловов $2 Бинго да 

би поправио финансије цркве. Одмах је примијетио огроман потенцијал игре и, такође да свака 

игра даје шест или више побједника. Због овог другог је потражио услугу тада већ остарјелог 

професора математике Колумбијског универзитета Карла Лефлера (Carl Leffler) који му је направио 

6000 различитих карти за Бинго, у којима није било група бројева које се понављају. Процјењује се 

да је до 1934. било одржано преко 10.000 игара Бинго и да се данас троши више од $90 милиона 

на ту игру сваке седмице само у Сјеверној Америци.  
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1. Амерички бинго 

 

У САД–у се организује много варијација лутријске игре Бинго. Заједничко им је извлачење низа 
бројева на случајан начин, а које играчи потом упоређују са својим бројевима на купљеним бинго-
картама попуњеним непосредно прије игре. Бинго карте су папирни листићи за попуњавање или 
су то већ попуњене картице узете из припремљеног шпила, или су представљене електронски. 
Многе верзије игре се завршавају када прва особа постигне посебну шему погодака у неком 
тренутку извлачења низа бројева. Углавном је то попуњавање једног од 5 редака, или једне од 5 
колона, или једне од двије дијагонале. То је укупно 12 бинго линија. Од побједника се обично 
тражи да тада узвикне „бинго!“, а затим се провјерава тачност његове објаве и званично 
проглашава побједа. 
 
Типична бинго картица за игру Бинго 24/75 је на слици десно10, са пуним круговима на мјестима  
извучених бројева и празним пољем у средини. То је квадратна шема 

са 55 = 25 позиција са бројевима распоређених у пет (хоризонталних) 
врста и пет (вертикалних) колона. Типични Бинго се игра са бројевима 1 
– 75, који су распоређени у колонама испод слова BINGO. У колони 
испод “B” могу бити бројеви 1-15 закључно,  испод“I” су 16-30, испод 
“N” 31-45, “G” 46-60 и “O” 61-75. Централно поље је слободно, а сви 
бројеви на карти су различити. Бинго је и побједа, тј. погодак свих 4-5  
бројева на датој картици, од извучених бројева из бубња. Има 12 начина да се на картици деси 

бинго, а то су: свих 4-5 погодака у неком од 5 редака, или исто тако у 5 колона, или погодак сва 

четири броја у једној од двије дијагонале.  

Број свих могућих варијација бинго картица је број варијација 5 од 15 бројева (  
   = 360 360) за 

сваку од колона осим средње и број варијација 4 од 15 (  
   = 32 760) за средњу колону. То је број  

(  
   )

 
  

   = (       ) (      ) = 552 446 474 061 128 648 601 600 000  5,521026. 

Међутим, картице које садрже различите варијације (редосљеде) истих бројева у некој колони 

сматрамо истом картицом, бар уколико се деси бинго те колоне. Исто важи за редак (врсту) или за 

дијагоналу. Дакле, треба разликовати број свих могућих варијација, од броја комбинација бинго 

картица. Овај други број је битнији са становишта могућности побједе играча. 

Број свих могућих комбинација бинго картица је  

(  
  )

 
  

   = 111 007 923 832 370 565  1,111017. 

Израчунавање вјероватноћа за игру Бинго је далеко сложенији задатак од сличног за игру Кено. 

Вероватноћу погодака бројева на карти израчунавамо водећи рачуна да у игри Бинго извлачење 

траје све док неки од играча не узвикне „Бинго!“, пријављујући тиме да је скупио све погодке за 

неку од 12 бинго шара (да има попуњен редак, колону или дијагоналу). Зато у овим играма 
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разликујемо појединачну вјероватноћу поготка сљедећег броја и кумулативну вјероватноћу 

поготка цијелог низа бројева, све до датог броја. Анализираћемо и шансе за добитак у игри са 

једном и са више картица, односно у ситуацијама више (са ) играча. 

1. Примјер. Ако имамо једну бинго картицу ( = 1), као на слици лијево, колика је вјероватноћа да  

 

имамо сва четири поготка (k = 4) од само четири извучена броја (n= 4)? 
 
То би били погоци бројева по средњем ретку, по главној дијагонали, по 
средњој колони и по споредној дијагонали, независно од редосљеда самих 
бројева. Дакле, тражимо вјероватноћу  

p(bingo) = p(14,22,48,69) + p(15,25,52,65) + p(37,40,41,36) + p(12,18,56,61). 
Другим ријечима, тражимо вјероватноћу низа попут 14-22-48-69, у било којем  

редосљеду и тако четири пута. Налазимо број  

72

1

73

2

74

3

75

4
4)( bingop  = 0,00000329096. 

Према томе, шанса да имамо бинго након само четири извучена броја је 0,0003291%, заокружено 

на седам децимала. То је знатно мање од 50% шансе за добитак, рецимо у игри писмо-глава 

бацањем новчића.  

Шанса за добитак бар једног од два играча, или једног играча са двије бинго картице, није два 

пута већа од броја добијеног у претходном (1.) примјеру. То је лакше разумјети на једноставнијем 

случају, на бацању коцке. Вјероватноћа да падне шестица је 1/6, али ако два пута бацимо коцку 

(или је два играча баце по једном), вјероватноћа падања бар једне шестице није 2/6. Ако шест 

људи баци коцку по једном, наравно да онда немамо гарантовано бар једну шестицу. Па како се 

онда израчунава таква вјероватноћа? 

2. Примјер. Колика је вјероватноћа да бар један од  = 1, 2, 3, … играча добије бинго? 

Крећемо обрнуто - прво израчунавамо 
вјероватноћу да немамо бинго у игри на само 
једну картицу. Након четири извучена броја, 
вјероватноћа да немамо бинго је  
 

1 – 0,00000329096 = 0,99999670904. 
 
Вјероватноћа да два играча са по једном бинго 
картицом, или један играч са двије картице нема 
бинго је  

 2
2

)()( bingonemajedanpbingonemadvojep  . 

Слично, вјероватноћа да  играча (са по једном картицом) нема бинго је  

   )()( bingonemajedanpbingonemap  . 
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Затим се враћамо на директно питање. Вјероватноћа да бар једна од  особа има бинго је  

   )(1)1( bingonemajedanpbingoimaodbarp  . 

Сљедеће питање је колико је потребно играча, односно колико један играч мора имати картица, 

да би имали добитак са вјероватноћом p0 = 0,5? 

3. Примјер. Колики број  играча је потребан, да би се са вјероватноћом p0 = 0,5 десио добитак, 

ако се добитак на једној картици дешава са вјероватноћом p? 

Требамо рјешити једначину по  : 

)1(10 pp  ,  

гдје је p вјероватноћа да један играч (један листић) има бинго. Отуда  

01)1( pp n   

па логаритмовањем и сређивањем добијамо  

)1ln(

)1ln( 0

p

p




 . 

За вјероватноћу p0 = 0,5 добитка након четири извучена броја, резултат је  

)60000032909,01ln(

)5,01ln(




  = 210.621.  

Према томе, ако 210.621 особа игра Бинго са по једном картицом, а извучена су четири броја, 

шансе за бар један бинго међу њима су 50%. Када се број играча мијења, у групама по 100.000, 

вјероватноћа да међу њима буде бар један бинго је дата сљедећим графом.  

4. Граф . Вјероватноћа у функцији броја играча (у стотинама хиљада) да у прва четири (1-75) 
извучена броја неко има бинго. 
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5. Примјер. Када су сва 24 броја картице погођена, то стање картице називамо покривено 

(coverall). Неки организатори игре Бинго 24/75 нуде бонус ако се постигне покривање картице до 

54 извлачења. Та је вјероватноћа, за једну картицу  

p1(coverall) =    
  /   

    0,000 054 411 572. 

У игри са 100 картица, вјероватноћа постизања бар једног покривања (у 54 извлачења) је  

p100(coverall) = 1 – (1 – p)100  0,005 426 528 124. 

6. Примјер. Другачије посебно постигнуће у игри Бинго је погодак бројева у сва четири угла (four-

corners) картице.  Вјероватноћа да се десе „четири угла“ са извученим бројевима једнака је 

производу вјероватноћа да у n извучених бројева буде k (извучених бројева) који су на датој 

картици и да тих k бројева садрже бројеве у четири угла:  

2475

20

4

51

4

24)4(
kn

kkn
n

k

k
CC

CC
Ccornersp 



  = 



n

k n

kkn

C

CC

4
75

20

4

51

. 

Очекивани број извлачења да се покрију четири угла је 60,8. 

Ради повећања привлачности игре Бинго 24/75, организатори нуде и друге бонусе, рецимо за 

испуњавање једног или више подскупова типа 2х2 (картице 5х5) или за девет могућих 3х3 

подскупова.  

7. Запажање. Једна од мало познатих11 специфичности игре Бинго је да, играјући са пуно картица, 

вјероватноћа вишеструких добитника у колони је већа него у ретку! Наиме, постоји   
   = 3003 

различитих скупова са пет бројева који се могу појавити у свакој колони. Међутим, постоји 155 = 

759 375 различитих колона, од којих свака картица има пет (игноришући „слободни“ центар). 

Према томе, кад год је у игри више од 3003 картица, морају бити двије са истим скупом од пет 

бројева у некој колони.  

Како су изгледи за бинго у ретцима једнаки, то су већи изгледи да се први бинго деси у неком 

ретку, него у колони. У просјечној игри, вјероватноћа хоризонталног бинга је приближно два пута 

већа од вјероватноће вертикалног бинга. 

Покушајмо сада са мало општијим задацима12. Вјероватноћа да постигнемо бинго када се извлачи 

n-ти број (рецимо n = 20) је разлика између кумулативне вјероватноће за n-ти и (n-1)-ви број. 

Рецимо, на једној бинго картици. Вјероватноћа за бинго извлачењем 20. броја је кумулативна 

вјероватноћа за 20 бројева (0,022874) минус кумулативна вјероватноћа за 19 бројева (0,017993), тј. 

вјероватноћа подударања 20. извученог броја и броја на картици је 0,004881.  
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Детаљна листа13 таквих вјероватноћа и кумулативних вјероватноћа за једну бинго картицу,  дата је 

сљедећом табелом. 

8. Табела. Вјероватноће и кумулативне вјероватноће за бинго на једној картици. 

Једна бинго картица 

Извучених 

бројева 

Вјероватноћа 

за бинго број 

Кумулативна 

вјероватноћа 

4 0.0000032910 0.0000032910 

5 0.0000136274 0.0000169183 

6 0.0000352272 0.0000521455 

7 0.0000727720 0.0001249175 

8 0.0001314050 0.0002563225 

9 0.0002167256 0.0004730480 

10 0.0003347781 0.0008078261 

11 0.0004920317 0.0012998578 

12 0.0006953500 0.0019952077 

13 0.0009519466 0.0029471543 

14 0.0012693244 0.0042164788 

15 0.0016551953 0.0058716740 

16 0.0021173771 0.0079890511 

17 0.0026636664 0.0106527175 

18 0.0033016835 0.0139544010 

19 0.0040386878 0.0179930888 

20 0.0048813646 0.0228744533 

21 0.0058355802 0.0287100336 

22 0.0069061107 0.0356161443 

23 0.0080963437 0.0437124880 

24 0.0094079610 0.0531204490 

25 0.0108406072 0.0639610563 

26 0.0123915550 0.0763526113 

27 0.0140553776 0.0904079889 

28 0.0158236430 0.1062316319 

29 0.0176846454 0.1239162772 

30 0.0196231923 0.1435394695 

31 0.0216204653 0.1651599348 

32 0.0236539757 0.1888139106 

33 0.0256976321 0.2145115427 

34 0.0277219404 0.2422334831 

35 0.0296943496 0.2719278328 

36 0.0315797565 0.3035075893 
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37 0.0333411743 0.3368487636 

38 0.0349405659 0.3717893296 

39 0.0363398328 0.4081291624 

40 0.0375019431 0.4456311055 

41 0.0383921711 0.4840232766 

42 0.0389794115 0.5230026881 

43 0.0392375219 0.5622402100 

44 0.0391466357 0.6013868457 

45 0.0386943841 0.6400812298 

46 0.0378769549 0.6779581847 

47 0.0366999203 0.7146581050 

48 0.0351787594 0.7498368644 

49 0.0333390155 0.7831758799 

50 0.0312160322 0.8143919121 

51 0.0288542319 0.8432461440 

52 0.0263059212 0.8695520652 

53 0.0236296327 0.8931816978 

54 0.0208880426 0.9140697405 

55 0.0181455366 0.9322152770 

56 0.0154655273 0.9476808043 

57 0.0129076599 0.9605884642 

58 0.0105250674 0.9711135316 

59 0.0083618555 0.9794753870 

60 0.0064510069 0.9859263939 

61 0.0048128866 0.9907392806 

62 0.0034545076 0.9941937882 

63 0.0023696766 0.9965634648 

64 0.0015400756 0.9981035404 

65 0.0009372604 0.9990408007 

66 0.0005254596 0.9995662603 

67 0.0002649610 0.9998312213 

68 0.0001157686 0.9999469899 

69 0.0000411308 0.9999881208 

70 0.0000104887 0.9999986095 

71 0.0000013905 1.0000000000 

Разлике ових вјероватноћа могу се видјети на сљедећем графу14. 

9. Граф . Вјероватноћа и кумулативна вјероватноћа да се деси (бар један) бинго у функцији броја 
извучених бројева – на једној бинго картици. 
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На примјер, игра на  = 50 бинго картица. Вјероватноћа да ће (најмање) једна картица имати бинго 

када се извуче 20. број је кумулативна вјероватноћа за 20 бројева (0,685574) минус кумулативна 

вјероватноћа за 19 бројева (0,596608). Резултат је вјероватноћа 0,088966. Граф сличан претходном 

приказује упоредне вјероватноће и кумулативне вјероватноће постизања бар једног бинга на 50 

картица. 

10. Граф. Вјероватноћа и кумулативна вјероватноћа да се деси (бар један) бинго у функцији броја 
извучених бројева – на 50 бинго картица. 
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Међутим, само израчунавање вјероватноћа у игри бинго није једноставан задатак. Видјећемо сада 

једну методу која се углавном ослања на компјутерски програм. 

У примјеру 2. смо видјели како се кумулативна вјероватноћа колоне за било који број  картица, 

или број играча са по једном картицом, може израчунати из кумулативне вјероватноће једне 

картице. Рецимо, ако знамо да је p = 0,063961 вјероватноћа да након 25 извучених бројева имамо 

добитак на једној картици, тада је  

50)1(1 p  = 50)936039,0(1  = 036703,01  = 963297,0   

вјероватноћа да имамо бар један добитак на  = 50 картица. 

На наведени начин проблем тражења бинго вјероватноћа за више играча можемо свести на 

проблем тражења вјероватноћа на једној бинго картици. Ми тада морамо познавати вјероватноћу 

броја k погодака од n извучених бројева, и морамо знати вјероватноћу бар једног бинго добитка 

са тих k погођених бројева датог листића. 

Типична бинго картица има 55 поља за бројеве, осим централног. Централно мјесто је слободно 

чиме остаје 24 поља за (различите) бројеве који се могу подударити са извученим. Тако добијамо 

224 = 16.777.216 различитих распореда који могу бити или не бити бар један бинго. Сви ови 

распореди су једнако вјероватни.  За сваки од ових 16.777.216 различитих распореда требамо 

израчунати колико мјеста заузимају на картици и да ли садрже бинго.  
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На примјер, има    
   = 1.961.256 различитих начина за погађање 10 различитих мјеста на бинго-

картици. Ми требамо израчунати колико од тих 1.961.256 имају бар један бинго. Затим ћемо тај 

број подијелити са 1.961.256 и добити вјероватноћу бинга. 

Општи алгоритам био би: 

За сваки од 224 = 16.777.214 начина 
Израчунати број погодака на картици (од 0 до 24) 
Провјерити има ли бар један бинго 
Ако „да“ тада додати 1 бројачу  

 Поновити петљу за сљедећи начин. 

Да би смо рекли компјутеру како да препозна бинго, а важно је да то буде ефикасан начин, јер то 

мора урадити 16.777.215 пута, нумеришимо мјеста на картици на сљедећи начин:  

4 3 2 1 0 
9 8 7 6 5 

13 12 * 11 10 
18 17 16 15 14 
23 22 21 20 19 

 

Затим пређимо на бинарне бројеве, јер су они основни цијели бројеви компјутера. Познајемо 

таблицу конверзије децималних у бинарне бројеве и обрнуто. 

Децимално Бинарно  
0 0 
1 1 
2 10 
3 11 
... ... 

16 777 215 11...1 (23 јединице) 
 

Рецимо да „1“ и „0“ представљају извучену и неизвучену позицију (не-извучен број). Тада је 

„11111“ пет погодака дуж првог ретка. Слично, други ред  формира бинго ако имамо „11111ххххх“. 

Овдје су јединице за бројеве 5-9 (позиције означавамо унатрашке, с десна у лијево), а х-ови чине 

било какве бројеве из првог реда. На тај начин пребројавамо свих 12 могућих бинго шара. Док иде 

компјутерски програм он упоређује ових 12 шара са сваким од 16 777 215 бројева. Ако све прве 

јединице било којег од 12 тестних шара одговарају јединицама бинарног броја, тада имамо бинго. 

За централне линије имамо само четири бинарне јединице у бинго шари. 

Коначно, ево компјутерског кода. 

for (i = 16777215; i; i--) {              /*  броји од 2^24-1 до 1                */ 

  NbrBits = 0;                            /*  пребројава јединице                 */ 

  j = i;                                  /*  добија радну верзију броја          */ 

  do {                                    /*  ротира број у десно                 */ 
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    NbrBits += (j & 1);                   /*  додаје 1 када год нађе "1"          */ 

    j >>= 1;                              /*  шифтује све за сљедећи тест         */ 

  }  while(j);                            /*  понављати док ништа не остане       */ 

 

  for (j = 12; j; j--) {                  /*  провјерава 12 бинго начинаns        */ 

    if ((i & Bingos[j]) == Bingos[j]) {   /*  ако се неки од начина подударају    */ 

      NbrBingos[NbrBits]++;               /*  тада увећава бројач за овај         */ 

      break;                              /*  број погодака.                      */ 
                                          /*  (не треба тражити даље)             */ 

    } 

  }                                       /*  иначе провјерава сљедећи бинго начин */ 

}                                         /*  понавља за свих 16 777 215 начина     */  

 

Излазни резултат (COMBIN(24, 9) је број комбинација   
  ) овог програма  

 

Број погодака Број комб. Укупно                    Вјероватноћа за  

на картици    са бинго   комбинација    најмање 1 бинго (кол.2 / кол.3) 

--------------------------------------------------------------- 

     0           0       COMBIN(24, 0) = 1             0.000000 

     1           0       COMBIN(24, 1) = 24            0.000000 

     2           0       COMBIN(24, 2) = 276           0.000000 

     3           0       COMBIN(24, 3) = 2,024         0.000000 

     4           4       COMBIN(24, 4) = 10,626        0.000376 

     5          88       COMBIN(24, 5) = 42,504        0.002070 

     6         912       COMBIN(24, 6) = 134,596       0.006776 

     7       5,928       COMBIN(24, 7) = 346,104       0.017128 

     8      27,102       COMBIN(24, 8) = 735,471       0.036850 

     9      92,520       COMBIN(24, 9) = 1,307,504     0.071526 

    10     244,092       COMBIN(24,10) = 1,961,256     0.124457 

    11     507,696       COMBIN(24,11) = 2,496,144     0.203392 

    12     841,100       COMBIN(24,12) = 2,704,156     0.311040 

    13   1,113,360       COMBIN(24,13) = 2,496,144     0.446032 

    14   1,174,620       COMBIN(24,14) = 1,961,256     0.598912 

    15     981,424       COMBIN(24,15) = 1,307,504     0.750609 

    16     644,445       COMBIN(24,16) = 735,471       0.876234 

    17     331,056       COMBIN(24,17) = 346,104       0.959522 

    18     133,428       COMBIN(24,18) = 134,596       0.991322 

    19      42,480       COMBIN(24,19) = 42,504        0.999435 

    20      10,626       COMBIN(24,20) = 10,626        1.000000 

    21       2,024       COMBIN(24,21) = 2,024         1.000000 

    22         276       COMBIN(24,22) = 276           1.000000 

    23          24       COMBIN(24,23) = 24            1.000000 

    24           1       COMBIN(24,24) = 1             1.000000 

Ако желимо израчунати кумулативну вјероватноћу да имамо бинго након 10 извучених бројева, 

само саберемо сљедеће: вјероватноћу да имамо 4 од 10 погођених бројева к пута вјероватноћу да 

тих 4 чине бинго, плус вјероватноћу да имамо 5 од 10 погођених бројева пута вјероватноћу да тих 

5 чини бинго, итд. за свих 10 бројева на картици. Компјутер би избацио нешто попут:  
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COMBIN(24, 4) * COMBIN(51, 6) / COMBIN(75,10) * 0.000376 = 0.000087 

COMBIN(24, 5) * COMBIN(51, 5) / COMBIN(75,10) * 0.002070 = 0.000249 

COMBIN(24, 6) * COMBIN(51, 4) / COMBIN(75,10) * 0.006776 = 0.000275 

COMBIN(24, 7) * COMBIN(51, 3) / COMBIN(75,10) * 0.017128 = 0.000149 

COMBIN(24, 8) * COMBIN(51, 2) / COMBIN(75,10) * 0.036850 = 0.000042 

COMBIN(24, 9) * COMBIN(51, 1) / COMBIN(75,10) * 0.071526 = 0.000006 

COMBIN(24,10)* COMBIN(51, 0) / COMBIN(75,10) * 0.124457 = 0.000000 

Укупно                                                                                                   = 0.000808 

Ту су кумулативне вјероватноће након 10 извучених бројева. Слична су израчунавања за друге 

кумулативне вјероватноће за једну бинго картицу.  

11. Питање. Колики је очекивани15 број извлачења бројева током игре? 

Одговор: Помоћу компјутерске симулације игре Бинго 75, добијају се сљедећи бројеви трајања 

игре, зависно од броја играча (картица). 

Бр. Играча Очекивање броја извлачења  

1 41,37 

10 25,51 

100 15,88 

200 13,81 

500 11,56 

1000 10,3 

То су вриједности игре Типични бинго сјеверне Америке. 

У сљедећа два примјера видјећемо један другачији начин израчунавања бинго вјероватноћа и то 

само први дио који доводи до имплицитних (рекурзивних) формула. 

12. Примјер. Какви су изгледи за k = 0, 1, 2, …, 24 погодака на једној бинго-картици, након n = 0, 1, 

2, ...,75 извучених бројева?  

Вјероватноћа додатног поготка је (24 минус број претходних погодака)/(75 минус број претходних 

промашаја). Вјероватноћа промашаја је (51 минус број претходних извлачења плус број 

претходних погодака)/(75 минус број претходних извлачења). 

Вјероватноћа p(k,m) да након m извлачења бинго бројева имамо k погодака, гдјеје  
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за  k, n  1. За n = 0 је очигледно p(k,0) = 0 за k > 0 и p(0,0) = 1. Формула важи и за k = 0. 

Наравно, ако је n < k, онда сигурно нема тражених погодака. 
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 Типично питање са интернет форума у вези са математичким очекивањем укупног броја извлачења m. 
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Уопште, ако умјесто 24 имамо K бројева на бинго-картици, тада можемо користити исту формулу 

из претходног примјера, али уз примјену одговарајућег броја свих могућих погодака.  

13. Примјер. Колика је вјероватноћа p(k,n) за k = 0, 1, 2, …, К погодака на једној бинго-картици, 

након n = 0, 1, 2, ...,75 извучених бројева? 
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Наравно, за К = 24, овај израз се своди на претходни (12. примјер). 

Кумулативна вјероватноћа постизања свих погодака је збир вјероватноћа за сваку поједину 

вриједност n. Међутим, добијање експлицитних формула из наведених рекурзивних је мало 

сложенији задатак. Зато завршна израчунавања често обављамо неким универзалним табеларним 

софтвером (нпр. Excel) или помоћу посебно писаног компјутерског програма.  

14. Напомена. Заједно са главним наградама, поготком једне, било које од 12 бинго линија (ретка, 

колоне, или дијагонале), играчима се нуди опција опкладе да ће њихов бинго бити у ретку, 

колони, или дијагонали.  

У складу са тиме, за доплату у износу 1/10 цијене картице, увећава се вриједност награде за бинго 

дуж наведене линије са бројем (G - g)/m, гдје је G укупни број опклада за ту линију, g дио који иде 

организатору (House Take), m број добитника те опкладе. Формира се посебан фонд за сваку од 12 

могућих бинго линија, а ако нема добитника, наградни износ (G - g) се преноси у сљиједеће 

коло. 

15. Табела. Вјероватноће16 (у процентима) побједе и комбинације побједа, према бинго линијама. 

Број 
картица 

Побједе (%) Комбинација побједе (%) 

Ретци Кол. Дијаг. Комб. Ред-кол. 
Ред-

дијаг. 
Кол.-
дијаг. 

Све три 

1 35,9 35,8 20,6 7,6 4,1 1,6 1,62 0,28 

10 34,6 32,8 28,0 4,7 1,6 2,0 0,95 0,11 

50 32,4 29,4 32,4 5,8 1,3 3,5 0,87 0,11 

100 31,4 27,9 33,9 6,7 1,1 4,7 0,81 0,11 

200 30,1 26,6 35,2 8,2 1,0 6,3 0,73 0,11 

500 27,9 25,3 35,8 11,0 0,8 9,6 0,54 0,10 

1000 25,3 25,0 35,0 14,6 0,6 13,6 0,40 0,08 

2000 21,6 25,4 32,7 20,3 0,4 19,6 0,24 0,06 

3000 19,3 25,7 30,3 24,7 0,3 24,2 0,16 0,04 

4000 17,3 26,0 28,3 28,4 0,2 28,0 0,11 0,03 

5000 15,7 26,4 26,5 31,5 0,2 31,2 0,08 0,02 

7500 12,8 26,3 22,8 38,1 0,1 38,0 0,03 0,01 

10000 10,5 26,3 19,7 43,5 0,1 43,4 0,02 0,01 
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 Norman Wattenberger, Casino Vérité. 
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2. Погодак 

 

У Ју-пик-ем бингу (U-Pick'Em bingo) и сличним варијацијама, сваки играч добије три карте са по 25 
бројева који садрже свих 75 бројева који се могу извући, као на слици десно. Играч затим  
означава бројеве које жели играти. Дакле, умјесто да купи случајну 
комбинацију унапријед штампаних бројева, он бира своје бројеве. Као 
и у претходној игри Бинго, побјеђује онај играч који први комплетира 
редак, колону, или дијагоналу изабраних бројева. 
 

 
 

 

Шведски Бинго је слична игра. Бинго картица има 5 редова и 5 колона са различитим бројевима 

из скупа 1-75, али је попуњено и средње поље, као на слици горе лијево. Правила су иста као и за 

типични, амерички Бинго 24/75, али је због присуства и средњег, 25. броја, помало другачије 

израчунавање вјероватноћа. На сљедећој слици видимо компјутерски урађен граф (црвена и 

плава крива) зависности вјероватноће и кумулативне вјероватноће (ордината) у зависности од 

трајања игре (апсциса: број извучених бројева). 

1. Граф. Вјероватноћа и кумулативна вјероватноћа трајања игре у функцији броја извучених 
бројева (1-75) за игру Шведски Бинго на једној картици17. 
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 http://www.durangobill.com/SwedishBingo/SwedishBingo.html  

http://www.durangobill.com/SwedishBingo/SwedishBingo.html
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У односу на Амерички Бинго, овдје имамо мало спорији раст вјероватноћа. Тамо се игра може 

завршити већ са четвртим извлачењем, а овдје је неопходно пет бројева. Слична разлика се 

примјећује и на одговарајућим графовима за игру са 50 играча. Упоредите сљедећи граф са 6. 

графом из претходног наслова. 

2. Граф. Вјероватноћа и кумулативна вјероватноћа трајања игре у функцији броја извучених 
бројева (1-75) за игру Шведски Бинго са 50 картица. 
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Тачне вјероватноће за Шведски Бинго су у сљедећој табели18. 

Број                      Кумулативна                        Кумулативна   

извучених  Вјероватнћа    вјероватнћа       Вјероватноћа     вјероватнћа   

бројева    за бинго       за бинго          за бинго         за бинго     

 1 – 75    1 картица      1 картица         50 картица       50 картица  

------------------------------------------------------------------------- 

     1      0               0                 0               0           

     2      0               0                 0               0           

     3      0               0                 0               0           

     4      0               0                 0               0           

     5      6.953E-07       6.953E-07         3.476E-05       3.476E-05   

     6      3.476E-06       4.172E-06         0.0002          0.0002      

     7      1.043E-05       1.460E-05         0.0005          0.0005      

     8      2.433E-05       3.894E-05         0.0012          0.0019      

     9      4.867E-05       8.760E-05         0.0024          0.0044      

    10      0.0001          0.0002            0.0044          0.0087      

    11      0.0001          0.0003            0.0072          0.0159      

    12      0.0002          0.0006            0.0112          0.0272      

    13      0.0003          0.0009            0.0166          0.0438 

    14      0.0005          0.0014            0.0235          0.0672 

    15      0.0007          0.0021            0.0319          0.0991 

    16      0.0009          0.0030            0.0417          0.1409 

    17      0.0013          0.0043            0.0527          0.1935 
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 Исто (в. претходну фусноту) 
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    18      0.0016          0.0059            0.0640          0.2575 

    19      0.0021          0.0080            0.0748          0.3324 

    20      0.0027          0.0107            0.0840          0.4164 

    21      0.0033          0.0140            0.0903          0.5067 

    22      0.0041          0.0181            0.0924          0.5991 

    23      0.0050          0.0231            0.0897          0.6887 

    24      0.0060          0.0290            0.0821          0.7708 

    25      0.0071          0.0361            0.0704          0.8412 

    26      0.0084          0.0445            0.0561          0.8973 

    27      0.0098          0.0543            0.0413          0.9386 

    28      0.0113          0.0656            0.0278          0.9663 

    29      0.0130          0.0786            0.0170          0.9833 

    30      0.0148          0.0934            0.0093          0.9926 

    31      0.0168          0.1102            0.0045          0.9971 

    32      0.0188          0.1290            0.0019          0.9990 

    33      0.0209          0.1499            0.0007          0.9997 

    34      0.0231          0.1730            0.0002          0.9999 

    35      0.0254          0.1984            0.0001          1.0000 

    36      0.0276          0.2261            0.0000          1.0000 

    37      0.0299          0.2559            0.0000          1.0000 

    38      0.0320          0.2880            0.0000          1.0000 

    39      0.0341          0.3220            0.0000          1.0000 

    40      0.0359          0.3579            0.0000          1.0000 

    41      0.0376          0.3956            0.0000          1.0000 

    42      0.0390          0.4346            0.0000          1.0000 

    43      0.0402          0.4747            0.0000          1.0000 

    44      0.0409          0.5157            0.0000          1.0000 

    45      0.0413          0.5570            0.0000          1.0000 

    46      0.0413          0.5983            0.0000          1.0000 

    47      0.0409          0.6392            0.0000          1.0000 

    48      0.0400          0.6793            0.0000          1.0000 

    49      0.0388          0.7180            0.0000          1.0000 

    50      0.0371          0.7551            0.0000          1.0000 

    51      0.0350          0.7901            0.0000          1.0000 

    52      0.0326          0.8226            0.0000          1.0000 

    53      0.0299          0.8525            0.0000          1.0000 

    54      0.0270          0.8795            0.0000          1.0000 

    55      0.0239          0.9034            0.0000          1.0000 

    56      0.0208          0.9242            0.0000          1.0000 

    57      0.0177          0.9419            0.0000          1.0000 

    58      0.0148          0.9567            0.0000          1.0000 

    59      0.0120          0.9687            0.0000          1.0000 

    60      0.0095          0.9781            0.0000          1.0000 

    61      0.0072          0.9854            0.0000          1.0000 

    62      0.0053          0.9906            0.0000          1.0000 

    63      0.0037          0.9943            0.0000          1.0000 

    64      0.0025          0.9968            0.0000          1.0000 

    65      0.0015          0.9984            0.0000          1.0000 

    66      0.0009          0.9992            0.0000          1.0000 
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    67      0.0005          0.9997            0.0000          1.0000 

    68      0.0002          0.9999            0.0000          1.0000 

    69      0.0001          1.0000            0.0000          1.0000 

    70      0.0000          1.0000            0.0000          1.0000 

    71      0.0000          1.0000            0.0000          1.0000 

    72      0.0000          1.0000            0.0000          1.0000 

    73      0.0000          1.0000            0.0000          1.0000 

    74      0.0000          1.0000            0.0000          1.0000 

    75      0.0000          1.0000            0.0000          1.0000 

Анализа бинго вјероватноћа је компликована. Још нико није успио израчунати број извлачења 

потребан да се заврши бинго игра са уопште  = 1, 2, 3, ... играча. Најближе томе били су Агард и 

Шаклефорд,19 који су ригорозно израчунали вјероватноће за игру са једним играчом, тј. једном 

картицом (претходна табела) и показали колико је суптилно слично израчунавање за  играча, те 

да је такво питање још увијек неријешен задатак. 

Математички слична Шведском Бингу је карневалска (циркуска) игра Погодак (I GOT IT!). У тој игри 

се убацују мале гумене лоптице у 25 одговарајућих рупа распоређених у квадратну шему 5х5. Игра 

се завршава када један или више играча постигну погодак. Погодак је постигнут када пет лопти 

попуни било који од пет редака, или пет колона или двије дијагонале. Практично, свако бацање 

лоптице ка табли је једно убацивање, па је „погодак“ заправо „завршни погодак“ којим се 

постиже попуњеност рупа лоптицама по једном ретку, колони или дијагонали табле. 

Дакле, циљ игре Погодак, као и у игри Бинго, јесте формирање било које од 12 шема (редак, 

колона, дијагонала) на плочи са рупама у облику матрице 5х5. За разлику од игри Бинго, у игри 

Погодак нема наградног фонда који се дијели међу добитницима. У игри Погодак, ако у k-том 

бацању лоптице тачно   2 играча постигне „погодак“, тада се сваки од  побједника награђује са 

по једном слободном игром. Нема исплате у новцу. 
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Потражимо вјероватноћу да се на једној плочи комплетира „погодак“ у највише n  25 покушаја.  

Претпостављамо да су једнаки изгледи да лоптица заврши у било којој рупи матрице 5х5, што је у 

складу са резултатима експеримента током 20 часова ове игре20.  

Игра се наставља убацивањем једне по једне, 
све до n-те  лоптице, у рупе распоређене у 
облику матрице на слици десно, којом се 
постиже побједа („погодак“). Побједа је 
постигнута када један или више играча има пет 
убачених лопти у једној од пет (i = 1, 2, 3, 4, 5) 
хоризонтала Hi или вертикала Vi или једној од 
двије (j = 1, 2) дијагонале Dj.  
 
На матрици 5х5 табле, поменутих n лоптица 

попуњавају тачно   
   могућих комбинација, 

распореда. Свака од тих комбинација има 
једнаке шансе. Међутим, анализу игри бинго и 
ове компликује наизглед занемарљива 
чињеница да за n > 5 распореди више немају  
исту вјероватноћу. То ћемо сада доказати. 

Рецимо да имамо неку произвољну конфигурацију лоптица након k-тог убацивања и означимо је 

са Lk. Дефинишимо претходно стање овоме са Lk-1 које се може добити уклањањем посљедње 

убачене лоптице. Дефинишимо тако претходна стања и претходна стања претходних, и обрнуто, 

сва наредна стања до побједе.  

Ако сва стања са k убачених лоптица имају једнаке вјероватноће, тада свако од тих стања мора 

имати једнак број претходних стања. Међутим, то није тачно, јер се игра мора завршити побједом. 

Да бисмо ово боље разумјели, подијелимо сва стања у три дисјунктна скупа:  

A. легална стања; 

B. критична (потенцијално легална) стања; 

C. нелегална (немогућа) стања. 

Сљедеће три слике илуструју ову подјелу. На првој слици (A) имамо распоред лоптица који је 

могућ у току игре. На другој слици (B) имамо „једва могућ“ случај. Наиме, распоред је могућ ако је 

посљедња бачена лоптица у рупи (1,1). У трећем случају (C) било које претходно стање је била 

побједа, након чега није било наредног.  
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A. B. C. 

Због компликација са легалним, критичним и нелегалним стањима, истраживање вјероватноћа са 

само 



25

0

25

k

kCC   3,4  10
7
 конфигурација није довољно. Елиминисањем свих табли са 

претходним побједничким стањем захтијева поштовање редосљеда конструкције унутар 

наведених C конфигурација. Чак и након узимања у обзир свих (четири) симетрија скупа 

побједничких табли, још увијек нам остаје 
8

!25
 > 1,9  10

24 могућих пермутација за разматрање. 

То је обесхрабрујући задатак чак и за најбрже компјутере. 

Да бисмо елиминисали бацања лопте након добитничког низа, можемо набројати све могуће 

подскупове скупа L са 12 побједничких завршетака:  

},,,...,,,...,{ 215151 DDVVHHL  . 

Нека је Li скуп свих елемената, позиција из L са по i завршних погодака. Означимо са lij елементе 

сваког Li гдје j иде од 1 до   
  . Како је свако lij колекција побједа, могуће је израчунати за свих 

4.905 непразних подскупова најмањи број лопти потребних да узастопним бацањем произведу 

тих i = 1, …, 12 завршница. Сљедећа табела21 пребројава све подскупове скупа L који су величине i 

(у горњем реду су бројеви i = 1, 2, …, 12), захтјевајући тачно k лопти (у првој колони су бројеви k = 

1, 2, …, 25) да би се то постигло. 

3. Табела. Пребројавање побједничких конфигурација бројем симултаних (завршних) погодака и 
најмањим бројем убачених лоптица: 

Покривено 
рупа 

Број узастопних побједничких погодака (i) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 12            

6             

7             

8             

9  46           

10  20           

11             
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 Исто (в. претходну фусноту) 
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12   48          

13   152          

14    8         

15   20 148         

16    188 8        

17    141 120 2       

18     232 8       

19     360 136 4      

20    10  304 24      

21     70 272 182 10     

22      188 264 56     

23       276 228 36    

24        129 96 16   

25     2 14 42 72 88 50 12 1 

Укупно: 12 66 220 495 792 924 792 495 220 66 12 1 

 

Табела (3) пребројава све подскупове L величине i (горњи ред), са тачно k укупно употребљених 

лопти. На примјер, та табела илуструје да постоје тачно двије различите конфигурације са шест 

(побједничких) погодака које попуњавају тачно седамнаест поља, као на сљедећим сликама. 

  
На сликама су двије посебне конфигурације гдје је k = 17, i = 6. 

Подаци из табеле (3) се могу употребити за уклањање побједничких претходника из разматрања 

за игру на једној табли. Затим прелазимо на израчунавања. 

Означимо комплетирање било којег скупа са n од 25 отвора са An. Вјероватноћа постизања тог 

скупа у k покушаја је  

2525 /)( k

n

nkn CCkAp 

 . 

Подсјетимо се да вјероватноћу уније догађаја 


n

i

iBB
1

 , 
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гдје догађаји Bi не морају бити дисјунктни, израчунавамо формулом  

)()(
1


n

i

iBpBp


  = 

= )()(
1





ji

ji

n

i

i BBpBp  + )( k

kji

ji BBBp


  + ... + )...()1( 21

1

n

n BBBp   . 

Нека је Si дискретна случајна промјенљива која узима вриједност k када је постигнут i-ти 

(добитнички) погодак након тачно k (убачених) лоптица. Нека је },...,,min{ 1221 SSSS  . Тада је 

вјероватноћа постизања првог поготка од k или мање лоптица дата са  














12

1

)(
i

i kSpkSp . 

Сада, користећи претходне двије формуле и података из табеле (1) добијамо вјероватноћу 

(завршног) поготка са k или мање (убачених) лоптица  
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   , 

гдје су     тачно они подаци који стоје у n-том ретку и i-тој колони тавеле (3). Израчунавајући ову 

вјероватноћу за k = 5, 6, …, 25 добијамо кумулативну вјероватноћу постизања поготка са k или 

мање лоптица, као што је приказано у сљедећој табели. 

4. Табела. Кумулативне вјероватноће22 за комплетирање поготка са k лоптица, у игри једног играча  

k p(S  k) k p(S  k) k p(S  k) 

5 0,000225861 12 0,173533835 19 0,987713156 

6 0,001355167 13 0,272983482 20 0,999096556 

7 0,004743083 14 0,402219231 21 1 

8 0,012648221 15 0,554396163 22 1 

9 0.028435982 16 0,712216253 23 1 

10 0,056685716 17 0,849883734 24 1 

11 0,103042132 18 0,943648845 25 1 

 

Очекивани број бацања лоптица док се не постигне први (завршни) погодак је 14,8972  15 са 

приближно 55% шансе да ће играч завршити игру са 15 или мање убацивања. Када играч дође до 

19. бацања, има 99% шансе да ће имати завршни погодак. А како је било која 22. лоптица 

нелегална, то је вјероватноћа завршетка игре са 21 или мање бацања тачно један. 
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 Исто 



Математика лутрије I 

Растко Вуковић, Бања Лука, 2013. 
47 

Размотримо сада вјероватноће бар једног завршног поготка у k бацања лоптице за игру са  

играча. За разлику од игре Бинго, у игри Погодак свака играћа табла је независна до првог 

побједничког поготка, тако да помоћу биномне расподјеле можемо проширити побједничке 

вјероватноће са игре на једној, на игру на  табли. Ако имамо  играча, сваког са вјероватноћом 

побједе p у датом броју потеза у случају игре на једној плочи, тада је вјероватноћа да ће бити 

тачно r побједника:  

rr

r ppCrXp   )1()( . 

Ова вјероватноћа p се може добити одузимањем p(S  k) података 2. табеле.  

На примјер, у случају осам играча, помоћу биномне расподјеле добијена је сљедћа табела23, која 

садржи вјероватноће за нула, један, или више побједника партије.  

5. Табела. Биномне вјероватноће за нула, један или више побједника на k-том бацању лоптице у 
игри са осам играча. 

k  0 1 Више побједника 

4 1 0 0 

5 0,9982 0,0018  0 

6 0,9892 0,0107 0,0001 

7 0,9627 0,0367 0,0006 

8 0,9032 0,0926 0,0043 

9 0,7939 0,1859 0,0202 

10 0,6270 0,3014 0,0716 

11 0,4190 0,3850 0,1960 

12 0,2177 0,3656 0,4167 

13 0,0780 0,2344 0,6875 

14 0,0163 0,0878 0,8959 

15 0,0016 0,0155 0,9830 

16 4,7047E-05 0,0009 0,9990 

17 2,5788E-07 1,1680E-05 ≈ 1 

18 1,0168E-10 1,3621E-08 ≈ 1 

19 5,1942E-16 3,3404E-13 ≈ 1 

20 4,4382E-25 3,9265E-21 ≈ 1 

21 0 0 1 

 

Ова табела (5) показује да ће на турниру са осам играча доћи до бацања седме лоптице у мало 

више од 3,5% случајева. Међутим, подаци те табеле не узимају у обзир да те игре можда никада 

неће доћи до седмог бацања. Зато је неопходно множити све податке са вјероватноћама да има 

нула побједника на претходном бацању.  
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 Исто 
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На примјер, вјероватноћа да је тачно један побједник на седмом бацању у табели је 0,0678. У 

случају да је игра уопште стигла до седмог бацања, није смјело бити побједника у петом нити у 

шестом бацању. Тако добијамо вјероватноћу да је тачно један побједник за тачно k = 7 бацања: 

0,0367 × 0,9982 × 0,9892 = 0,0362. 

Све вјероватноће пете табеле су прерачунате помоћу истог рекузивног метода. Те условне 

вјероватноће су дате у сљедећој табели24. 

6. Табела. Условне биномне вјероватноће за нула, један и више побједника на k-том бацању 
лоптице у игри са осам играча. 

k 0 1 Више побједника 

4 1 0 0 

5 0,9982 0,0018 1,4271E-06 

6 0,9874 0,0107 5,1051E-05 

7 0,9506 0,0362 0,0006 

8 0,8585 0,0880 0,0040 

9 0,6816 0,1596 0,0173 

10 0,4273 0,2054 0,0488 

11 0,1790 0,1645 0,0838 

12 0,0390 0,0655 0,0746 

13 0,0030 0,0091 0,0268 

14 4,9596E-05 0,0003 0,0027 

15 7,7098E-08 7,6737E-07 4,8752E-05 

16 3,6272E-12 7,1814E-11 7,7022E-08 

17 9,3539E-19 4,2366E-17 3,6272E-12 

18 9,5108E-29 1,2741E-26 9,3539E-19 

19 4,9401E-44 3,1770E-41 9,5108E-29 

20 2,1926E-68 1,9398E-64 4,9401E-44 

21 0 0 2,1926E-68 

 

У многим карневалским играма, свака игра резултира јединственим побједником, који добија 

неку награду, рецимо плишану животињу или мајицу. У игри Бинго, наградни фонд припада 

једном (рецимо, играч који први викне „бинго!“) или се дијели на више побједника након сваке 

игре. Међутим, у игри Погодак (I got it!), радо се заобилази ова процедура. Само јединствени 

побједник се награђује у роби или новцу, а вишеструки побједници само са једном бесплатном 

игром. Сљедећа рунда почиње преношењем уплата осталих играча. Зато је важно релативну 

учесталост у играма са једним и више побједника третирати одвојено, бар што се тиче плаћања. 

Вјероватноће за нула побједника у k бацања су важне само у наредним израчунавањима за 

вјероватноће за једног или више побједника. У случају колона за једног или више побједника 4. 

табела показује да у игри са осам играча има 74,12% шансе за јединственог побједника и 25,88% 
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шансе за вишеструке. У сљедећој табели25 дате су вјероватноће за побједу само једног упоредо са 

вјероватноћама побједе више играча, за различите бројеве играча.  

7. Табела. Вјероватноће једног насупрот више побједника у игри са  играча. 

Играча  Један побједник Више побједника 

5 0,7724 0,2276 

10 0,7280 0,2720 

15 0,7054 0,2946 

20 0,6902 0,3098 

25 0,6785 0,3215 

30 0,6691 0,3309 

35 0,6611 0,3389 

40 0,6542 0,3458 

50 0,6426 0.3574 

60 0,6330 0,3670 

100 0,6056 0,3944 

200 0,5664 0,4336 

300 0,5429 0,4571 

400 0,5245 0,4755 

576 0,5000 0,5000 

1000 0,4676 0,5324 

 

Када имамо 576 играча, што је далеко већи број од дозвољених 60, тада је 50% шансе да имамо 

једног или више добитника. И као што би се могло очекивати, вјероватноћа да игра заврши са 

више побједника монотоно расте са бројем играча, као што се види на сљедећем графу. 

8. Граф. Вјероватноћа више истовремених побједника као функција броја играча. 
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Очекивано трајање игре у игри са једним играчем је 14,9872 бацања лоптице. Практично, то је 

игра са 15 бацања. Кумулативне биномне вјероватноће дозвољавају екстензију овог очекивања на 

игру са  играча. У просјеку, завршетак игре са два играча може се очекивати у дванаестом 

бацању. Очекивано трајање игре са четири играча је једанаест бацања, а за седам играча је десет. 

У сљедећој табели су дати најмањи бројеви играча потребни да се игра очекивано заврши са 

датим бројем бацања лоптице, заокружено на мањи цијели број. 

9. Табела. Најмањи бројеви играча потребни да се постигне очекивана дужина игре.  

Трајање игре Минимум играча 

15 1 

12 2 

11 4 

10 7 

9 15 

8 37 

7 110 

6 436 

5 3 069 

Примијетимо да док очекивано трајање игре (у броју бацања лоптице до побједничког поготка) 

строго опада, оно ипак не прелази ефективни минимум од пет бацања. 

У карневалским (вашарским) играма, више играча значи већу уплату и према томе већи приход за 

организатора игре. Међутим, због начина исплате игра Погодак (I GOT IT!)  иде знатно испред тога. 

У тој игри више играча значи већи приход, мада не и значајно краћу игру. Са више играча настаје 

више веза, а то даље значи мање добитника награда у новцу. Према томе, код ових слободних 

игара више играча не значи само веће уплате, већ и значајно више новца оператеру. 
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3. Бинго 15/90 

За разлику од сјеверноамеричке игре бинго, чије картице су матрице са 5 пута 5 поља на којима су 
неки од бројева од 1 до 75, у Јужној Америци и Европи бинго се обично игра на картицама са 
пољима у 3 ретка и 9 колона, на којима могу бити бројеви од 1 до 90, као на сљедећој слици.  
Типична картица за игру  Бинго 
15/90 има 15 различитих 
бројева. У сваком ретку је тачно 
5 бројева, а остала поља су 
празна. У првој колони могу бити 
бројеви од 1 до 10, у другој могу 
бити од 11 до 20, итд. У свакој 
колони по десет могућности, што 
је заправо и небитно за наредна 
израчунавања вјероватноћа.  
Вјероватноћа да ће играч имати k погођених бројева на једној картици (са 15 бројева), од n 

извучених (из скупа 1-90) је   

Pn(X = k) = 
90

7515

n

knk

C

CC  . 

Наиме, у називнику је број свих начина да се извуче n бројева од 90, тј. број комбинација  

)!90(!

!9090

nn
Cn


 .  

У бројнику је број могућих реализација датог догађаја. То је број начина да се дати број погодака 

(k од 15) нађе на картици, комбиновано са бројем начина да се остатак извучених бројева (n – k) 

нађе изван картице, међу осталим, неизвученим бројевима (75 бројева). Бројник вјероватноће је  

7515

knk CC   = 
)!75()!(

!75

)!15(!

!15

knknkk 



. 

Дакле, долазимо до истих расподјела вјероватноћа као и у игри Кено. Умјесто 80 број N је овдје 

90, а број K умјесто 20 овдје је 15. 

1. Питање. Ја играм Бинго26 понекад и он има такав прогресивни џекпот (главну награду) за који 

морате да имате погођених свих 15 бројева картице док се извуче 31 лоптица (има 90 лоптица). 

Лоптице су нумерисане 1-90 без понављања (тако да се исти број не може извући два пута). Какве 

су ми шансе за побједу? 

Одговор: Вјероватноћа побједе је 
90

31

75

16

15

15

31 )15(
C

CC
kP    6,5626310-9, јер је    

   = 1. 
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 Питање са интернет форума: http://boards.straightdope.com/sdmb/showthread.php?t=451286  
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Уопште, за n (15  n  90) извучених бројева, вјероватноћа да су на једној картици погођени свих 

15 бројева је  

90

75

15)15(
n

n

n
C

C
kP   = 

76...8990

)14(...)1(



 nnn
. 

Ово су само наизглед компликовани изрази, али само наизглед, јер видјели смо да овдје опет 

имамо познату хипергеометријску расподјелу вјероватноћа. Случајна промјенљива (k) 

представља број погођених бројева на једној картици, када је извучено n бројева. Заиста, како је N 

= 90 укупни број бројева за извлачење, а K = 15 укупни број поља на једној картици, то је 

вјероватноћа извлачења n од N, са k од K дата формулом27 хипергеометријске дистрибуције  

































n

N

kn

KN

k

K

kPn )( . 

Биномни коефицијент (
 
 
), (чит. N над n) је број комбинација, дакле број (под)скупова са n 

елемената узетих из скупа са N елемената, тј. (
 
 
) =   

  = 
  

  (   ) 
. Број пермутација n!, (чит. n 

факторијел), природног броја n је производ свих природних бројева од 1 до n, тј.  

nnn  )1(...321! . 

То је број начина да се n (различитих) елемената пореда у низ. За низ је битан редосљед 

елемената, за (под)скуп није.  

Формуле за израчунавање вјероватноће су исте, али за разлику од игре Кено гдје је било n  K, у 

овој игри је K  n   N. Типични европски бинго укупно има N = 90 бројева, а игра се на картици са K 

= 15 бројева распоређених у три реда по пет. Циљ игре је да се у току извлачења бројева на 

картици што прије добију сви погоци у једном ретку, у два ретка, или у сва три ретка (бинго). За 

израчунавање вјероватноћа није битно како се распоређују бројеви по колонама,  али то јесте 

корисно за прегледност играчима. 

2. Примјер. На картици28 игре Бинго Лутрије Републике Српске у првој колони могу бити бројеви  
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 http://en.wikipedia.org/wiki/Hypergeometric_distribution  
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 Како играти Бинго: http://lutrijars.com/kakoigratibingo.aspx  
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од 1 до 9, у другој 10 до 19, итд. као на слици 
десно.  Примјетите да се на овим картицама у 
првој колони појављује само девет бројева, од 
друге до осме по десет, а у деветој колони 
једанаест.  
 
Ове се картице продају на помоћним 
листићима (тракама) са по 6 комбинација  

 

(појединачних листића), а свака комбинација са по 15 различитих бројева у три ретка са по пет 

бројева. Помоћни листић је тако направљен да садржи свих 90 бројева (у шест комбинација). 

Играч у сљедећем колу игре може користити исти, или нови помоћни листић. У првом случају 

играч уплаћује исте комбинације, али у оба случаја доказ за судјеловање у игри искључиво је 

потврда о уплати. 

Ако у току игре до закључно 33. извученог броја на неком листићу буде свих 15 погодака, играч 

остварује добитак Суперџекпот. Ако се деси бинго до закључно 36. извученог броја, власник 

картице остварује добитак Џекпот. Када се нека од ових (џекпот) награда не деси, фонд се 

преноси у сљедеће коло, са идејом да се појављују високе премије и да се игра учини 

привлачнијом. Након 36. извлачења, извлаче се куглице редом, све до краја игре, када се на некој 

картици појави свих 15 погодака,тзв.. Бинго 37+. У међувремену, ако се до закључно 33. 

извлачења појави картица са свих 10, односно 5 погодака у два, односно једном ретку, њен 

власник постаје добитник тзв. Десетерца, односно Петерца. 

Рецимо, 13.09.2013. године цијена једног помоћног листића била је 2 КМ, што значи да је цијена 

једне комбинације 2/6  0,33 КМ. Фонд уплата за то коло био је 5.378 КМ, тј. уплаћено је 2.689 

помоћних листића, односно шест пута више ( = 16.134) комбинација (простих листића). Извучено 

је m = 48 бројева у сљедећем редосљеду: 7, 11, 89, 15, 54, 71, 50, 77, 61, 45, 12, 62, 48, 3, 63, 65, 58, 

85, 33, 43, 23, 14, 76, 29, 86, 44, 83, 57, 69, 31, 46, 34, 38, 74, 8, 90, 80, 20, 53, 64, 32, 42, 27, 1, 60, 66, 

21, 70. Бинго награда је била само једна и то у 48. извлачењу. Са 10 погодака у два реда биле су 

двије уплаћене комбинације, са 14 погодака било их је 9, а са 5 погодака у једном реду било је 274 

добитника. 

Из наведеног примјера видимо да нису интересантни само погоци цијеле бинго комбинације 

(свих 15 једне картице, енг. full house), већ и мање групе, а са друге стране, да је битно и када ће се 

то десити.  Сада ћемо видјети како се израчунавају вјероватноће погодака неких мањих група.  

3. Примјер. Колика је вјероватноћа да на картици има 5 погодака, али да нема нити једне 

„петице“? Колика је вјероватноћа да је на картици „петица“ ако има 5 погодака? 

У првом, другом и трећем ретку можемо имати сљедећи број (комада) погодака, а да при томе 

нема нити једне „петице“ (нема свих пет погођених бројева истог ретка):  

I II III Формула Начина 

1 4 0   
   

   6 150 

2 3 0   
   

   6 600 
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3 1 1   
   

   
   3 750 

2 2 1   
   

   
   3 1500 

   Укупно: 3000 

На примјер, у првом ретку табеле израчунате су три комбинације са нулом у средини и на почетку 

(1-4-0, 1-0-4, 0-1-4), плус три комбинације другим редосљедом (4-1-0, 4-0-1, 0-4-1).  

Слично је објашњење осталих формула. Даље, укупни број начина да се бира 5 од 15 бројева је 

  
   = 

   

     
 = 3003. Према томе, вјероватноћа да ће на картици бити 5 погодака, а да неће бити нити 

једне „петице“ је p =  
    

    
 = 0,999001. То је заокружено на шест децимала. Вјероватноћа да на 

картици има 5 погодака и да има „петица“ је q = 1 – p = 0.000999. 

Тако израчунавамо комбинације и у случају да имамо k = 0, 1, 2, …, 15 погођених бројева на једној 

картици. Имамо „петицу“ када су погођени свих пет бројева једног ретка. Када имамо двије 

„петице“, тј. имамо све поготке у два ретка, тада имамо једну „десетку“. Када имамо три „петице“, 

тада имамо и три „десетке“ и једну „петнаестку“, тј. бинго. 

4. Табела. Број погодака k, број комбинација да се ти погоци остваре   
  , број петица, број 

десетки, и бинго, дати су у сљедећој табели29. 

k   
   бр. петица десетки петнаестки 

0 1 0 0 0 

1 15 0 0 0 

2 105 0 0 0 

3 455 0 0 0 

4 1 365 0 0 0 

5 3 003 3 0 0 

6 5 005 30 0 0 

7 6 435 135 0 0 

8 6 435 360 0 0 

9 5 005 630 0 0 

10 3 003 753 3 0 

11 1 365 615 15 0 

12 455 330 30 0 

13 105 105 30 0 

14 15 15 15 0 

15 1 1 1 1 

Напомена: Ако је комбинацијом остварена „десетка“, овдје се рачунају и „петице“. 

За дати број (k) погодака, подјелимо ли број петица са бројем свих комбинација (трећа и друга 

колона) добијамо вјероватноћу петице. Такође, дјељењем броја  десетки и броја свих 

комбинација (четврта и друга колона) добијамо вјероватноћу десетке. Тако добијамо 

вјероватноће у сљедећој табели. 

5. Табела. Вјероватноће петице, десетке и бинга, за дати број погодака (k). 

                                                           
29
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k Петица Десетка Бинго 

5 0,000999 0 0 

6 0,005994 0 0 

7 0,020979 0 0 

8 0,055944 0 0 

9 0,125874 0 0 

10 0,250749 0, 000999 0 

11 0,450549 0, 010989 0 

12 0,725275 0, 0659341 0 

13 1 0, 285714 0 

14 1 1 0 

15 1 1 1 

Напомена: Ако је постигнута десетка, онда имамо и петице, и сл. 

Вјероватноће у 5. табели треба разликовати од вјероватноћа добитка. Када је добитак „десетка“, 

тада се не рачунају „петице“ и сл. Тако израчунате вјероватноће30 су у сљедећој табели. 

6. Табела. Вјероватноће добитака: „петерац“, „десетерац“ и „бинго“. 

Погодака (k)  Петерац Десетерац Бинго Збир 

5 0,999001 0,000999 0 0 1 

6 0,994006 0,005994 0 0 1 

7 0,979021 0,020979 0 0 1 

8 0,944056 0,055944 0 0 1 

9 0,874126 0,125874 0 0 1 

10 0,748252 0,250749 0,000999 0 1 

11 0,538462 0,450549 0,010989 0 1 

12 0,274725 0,659341 0,065934 0 1 

13 0 0,714286 0,285714 0 1 

14 0 0 1 0 1 

15 0 0 0 1 1 

 

Условна вјероватноћа произвољног случајног догађаја B под условом да се десио случајни догађај 

A у математичкој теорији вјероватноће дефинише се као  

)(

)(
)|(

Ap

ABp
ABp  , p(A) > 0. 

Пресјек догађаја (скупова) умјесто AB пишемо једноставно као производ AB. Изражена помоћу 

условних вјероватноћа, вјероватноћа производа два догађаја је  

)|()()|()()( BApBpABpApABp  . 
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 Упоредити са: http://wizardofodds.com/games/bingo/analysis-of-90-number-bingo/  
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Дисјунктни догађаји A0, A1,, A2, …, An (који немају заједничких елемената) чине једно разбијање 

извјесног (сигурног) догађаја  ако је ∑   
 
    = , тј. ако се увијек реализује један и само један од 

догађаја Ak, k = 0, 1, 2, …, n. За такве случајне догађаје и сваки догађај B важи  





n

k

k BAB
0

, тј. 



n

k

k BApBp
0

)()( , 

одакле, стављајући )|()()( kkk ABpApBAp  , добијамо формулу потпуне вјероватноће:   

)|()()(
0

k

n

k

k ABpApBp 


 . 

У игри бинго 90, приликом извлачења n = 40 бројева, играч може на датој картици имати k 

погодака. То је случајни догађај Ak. Примјетимо да ако играч има, рецимо 6 погодака, он тада 

нема 7 погодака, тј. догађаји A6 и A7 су дисјунктни. Поред тога, играч на картици мора имати један 

и само један од бројева погодака k = 0, 1, …, 15, односно од 0 до n када би било n < 15. Према 

томе, број погодака на картици је разбијање сигурног догађаја , те можемо користити формулу 

потпуне вјероватноће. 

7. Примјер. Узмимо да је дат број извлачења n = 40. Број погодака на датој картици нека је k. 

Вјероватноћа догађаја Ak, да је на картици k погодака, јесте  
90

7515

)()(
n

knk

nk
C

CC
kpAp  . Догађај B 

је петица, а условна вјероватноћа догађаја да играч има „петицу“ ако има k погодака на картици је 

p(B|Ak). Те условне вјероватнће су дате 5. табелом. Тако је вјероватноћа да ће играч на датој 

картици у неком од три ретка имати свих пет погодака  

)|()()(
0

k

n

k

k ABpApBp 


  =  

= p40(5)p(B|A5) + p40(6)p(B|A6) + … + p40(15)p(B|A15) =  

= 0,000999
90

40

75

35

15

5 
C

CC
 + 0,005994

90

40

75

34

15

6 
C

CC
 + … + 1

90

40

75

25

15

15 
C

CC
 =  

= 0,1475960,000999 + 0,2099940,005994 +  0,2185650,020979 +  

+ 0,1677360,055944 + 0,09488090,125874 + 0,03921740,250749 +  

+ 0,01162570,450549 + 0,002391110,725275 + 0,00032188 +  

+ 0,0000253375 + 8,7836610
-77

 = 

= 0,0444723. 
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Тако се формира сљедећа, таблица31 вјероватноћа за једног играча. 

8. Табела. Вјероватноће петице, десетке и петнаестке (бинго) за игру са једним играчом, тј. за 

једну картицу (са 15 бројева), зависно од броја извучених бројева (n = 5, …, 90). 

Извучених   Петица      Десетка    Бинго    

------------------------------------------------------ 

   5        0.000000 

   6        0,000000  

   7        0,000001 

   8        0,000004 

   9        0,000009 

  10        0,000017    0.000000 

  11        0,000032    0.000000 

  12        0.000054    0.000000 

  13        0.000088    0.000000 

  14        0.000137    0.000000 

  15        0.000205    0.000000    0.000000 

  16        0.000298    0.000000    0.000000 

  17        0.000422    0.000000    0.000000 

  18        0.000585    0.000000    0.000000 

  19        0.000794    0.000000    0.000000 

  20        0.001058    0.000000    0.000000 

  21        0.001389    0.000000    0.000000 

  22        0.001797    0.000000    0.000000 

  23        0.002296    0.000001    0.000000 

  24        0.002900    0.000001    0.000000 

  25        0.003625    0.000002    0.000000 

  26        0.004487    0.000003    0.000000 

  27        0.005506    0.000004    0.000000 

  28        0.006702    0.000007    0.000000 

  29        0.008096    0.000011    0.000000 

  30        0.009712    0.000016    0.000000 

  31        0.011575    0.000023    0.000000 

  32        0.013712    0.000034    0.000000 

  33        0.016152    0.000048    0.000000 

  34        0.018925    0.000069    0.000000 

  35        0.022063    0.000096    0.000000 

  36        0.025600    0.000133    0.000000 

  37        0.029572    0.000182    0.000000 

  38        0.034015    0.000247    0.000000 
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 http://www.durangobill.com/Bingo90.html  
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  39        0.038969    0.000332    0.000001 

  40        0.044472    0.000443    0.000001 

  41        0.050568    0.000585    0.000001 

  42        0.057298    0.000767    0.000002 

  43        0.064705    0.000999    0.000003 

  44        0.072835    0.001291    0.000005 

  45        0.081732    0.001658    0.000008 

  46        0.091442    0.002115    0.000011 

  47        0.102008    0.002683    0.000016 

  48        0.113477    0.003382    0.000024 

  49        0.125890    0.004241    0.000034 

  50        0.139290    0.005289    0.000049 

  51        0.153717    0.006562    0.000070 

  52        0.169208    0.008101    0.000098 

  53        0.185797    0.009953    0.000136 

  54        0.203514    0.012172    0.000189 

  55        0.222383    0.014819    0.000260 

  56        0.242425    0.017963    0.000355 

  57        0.263650    0.021683    0.000482 

  58        0.286064    0.026064    0.000650 

  59        0.309661    0.031206    0.000871 

  60        0.334429    0.037215    0.001162 

  61        0.360342    0.044210    0.001540 

  62        0.387361    0.052321    0.002032 

  63        0.415436    0.061690    0.002667 

  64        0.444501    0.072468    0.003483 

  65        0.474475    0.084821    0.004528 

  66        0.505258    0.098921    0.005860 

  67        0.536734    0.114951    0.007551 

  68        0.568769    0.133100    0.009687 

  69        0.601207    0.153562    0.012378 

  70        0.633874    0.176530    0.015754 

  71        0.666577    0.202194    0.019974 

  72        0.699102    0.230737    0.025231 

  73        0.731219    0.262321    0.031756 

  74        0.762678    0.297086    0.039829 

  75        0.793217    0.335132    0.049787 

  76        0.822562    0.376511    0.062029 

  77        0.850434    0.421209    0.077036 

  78        0.876551    0.469125    0.095378 

  79        0.900639    0.520051    0.117733 

  80        0.922438    0.573644    0.144902 
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  81        0.941718    0.629392    0.177834 

  82        0.958285    0.686579    0.217647 

  83        0.972006    0.744239    0.265658 

  84        0.982822    0.801108    0.323410 

  85        0.990776    0.855561    0.392712 

  86        0.996037    0.905545    0.475679 

  87        0.998936    0.948502    0.574779 

  88        1.000000    0.981273    0.692884 

  89        1.000000    1.000000    0.833333 

  90        1.000000    1.000000    1.000000 

Ови подаци су сажети на сљедећем графу32. 

9. Граф. Вјероватноћа свих пет погодака једног, два и сва три ретка картице за игру Бинго 90. 
Апсциса је број извучених бинго бројева (n), ордината је вјероватноћа (петице, десетке и бинга). 

 

На графу видимо три криве. С лијева у десно (црвена, зелена и плава) то су вјероватноће да на 

датом листићу имамо попуњен један, два или сва три ретка. Хоризонталне линије које означавају 

нивое вјероватноћа 0,4 и 0,6 пресјецају прву од тих кривих око апсцисе 65, а другу око 80. Са 

вјероватноћом око 0,5 појављује се петица, односно десетка, редом након око 65. односно 80 

извученог броја. Све то важи само у случају када у игри бинго имамо само једног играча. 

                                                           
32

 Исто 
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Међутим, бинго није игра само за једног играча. Ради тога, означимо са p произвољну 

вјероватноћу из претходне табеле. Након k извлачења бројева на датом листићу, изабран је 

догађај B да на датом листићу имамо петицу, десетку, или бинго са вјероватноћом p(B) = p. Даље, 

нека се бинго игра на  = 1, 2, 3, … сличних листића. Питамо се колика је вјероватноћа да ће се 

након k извлачења бројева на бар једном од тих  листића десити дати догађај B? 

Вјероватноћа да се деси догађај B је p, а вјероватноћа да се не деси догађај B је 1 – p. 

Вјероватноћа да се на  = 1, 2, 3, … (истих, независних) догаћаја B не не оствари поменута 

реализација је (1 – p), а вјероватнћа да се она оствари у бар једном случају је  


 )1(1 pp  . 

10. Примјер. Вјероватноћа да се у игри бинго 90 на једној картици након n = 40 извлачења деси 

петица је p = 0,044472 (в. 8. табелу). Вјероватноћа да се у истим условима не деси петица је 1 – p = 

1 – 0,044472 = 0,955528. Вјероватноћа да се на 100 таквих картица не деси петица је (1 – p)100 = 

0,955528100 = 0,010576. Негација тога, вјероватноћа да се на бар једној (од 100) картица деси 

петица је p100 = 1 – (1 – p)100 = 0,989424. 

Тако се формира сљедећа таблица33 вјероватноћа за 100 играча (са по једном картицом). Остали 

услови су исти као за осму Табелу. У првој колони је број  = 5, ..., 90 извучених бинго бројева, у 

другој, трећој и четвртој колони су вјероватноће да се тада деси петица, десетка или бинго код бар 

једног играча. 

11. Табела. Вјероватноће бар једне петице, десетке или бинга за игру са 100 играча.  

Извучених   Петица      Десетка    Бинго           

----------------------------------------- 

   5        0.000007 

   6        0.000041 

   7        0.000143 

   8        0.000382 

   9        0.000860 

  10        0.001719    0.000000 

  11        0.003149    0.000000 

  12        0.005392    0.000000 

  13        0.008747    0.000000 

  14        0.013574    0.000000 

  15        0.020292    0.000000    0.000000 

  16        0.029380    0.000000    0.000000 

  17        0.041368    0.000001    0.000000 

  18        0.056822    0.000002    0.000000 

  19        0.076330    0.000005    0.000000 

  20        0.100465    0.000010    0.000000 

  21        0.129756    0.000018    0.000000 

  22        0.164634    0.000034    0.000000 
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 Исто 



Математика лутрије I 

Растко Вуковић, Бања Лука, 2013. 
61 

  23        0.205382    0.000060    0.000000 

  24        0.252075    0.000103    0.000000 

  25        0.304522    0.000171    0.000000 

  26        0.362212    0.000278    0.000000 

  27        0.424287    0.000442    0.000000 

  28        0.489534    0.000688    0.000000 

  29        0.556418    0.001050    0.000000 

  30        0.623156    0.001574    0.000000 

  31        0.687842    0.002322    0.000001 

  32        0.748600    0.003375    0.000001 

  33        0.803757    0.004838    0.000002 

  34        0.852017    0.006845    0.000004 

  35        0.892583    0.009567    0.000007 

  36        0.925234    0.013218    0.000012 

  37        0.950303    0.018063    0.000020 

  38        0.968593    0.024423    0.000034 

  39        0.981217    0.032689    0.000055 

  40        0.989424    0.043320    0.000088 

  41        0.994423    0.056852    0.000139 

  42        0.997262    0.073891    0.000215 

  43        0.998756    0.095105    0.000331 

  44        0.999480    0.121202    0.000502 

  45        0.999802    0.152895    0.000753 

  46        0.999932    0.190841    0.001117 

  47        0.999979    0.235570    0.001640 

  48        0.999994    0.287378    0.002384 

  49        0.999999    0.346215    0.003435 

  50        1.000000    0.411553    0.004903 

  51        1.000000    0.482280    0.006939 

  52        1.000000    0.556632    0.009738 

  53        1.000000    0.632214    0.013557 

  54        1.000000    0.706136    0.018722 

  55        1.000000    0.775295    0.025653 

  56        1.000000    0.836777    0.034874 

  57        1.000000    0.888319    0.047036 

  58        1.000000    0.928711    0.062923 

  59        1.000000    0.958010    0.083464 

  60        1.000000    0.977461    0.109723 

  61        1.000000    0.989129    0.142857 

  62        1.000000    0.995364    0.184046 

  63        1.000000    0.998283    0.234361 

  64        1.000000    0.999459    0.294562 

  65        1.000000    0.999859    0.364825 

  66        1.000000    0.999970    0.444415 

  67        1.000000    0.999995    0.531358 

  68        1.000000    0.999999    0.622229 

  69        1.000000    1.000000    0.712222 

  70        1.000000    1.000000    0.795661 

  71        1.000000    1.000000    0.867032 



Математика лутрије I 

Растко Вуковић, Бања Лука, 2013. 
62 

  72        1.000000    1.000000    0.922342 

  73        1.000000    1.000000    0.960327 

  74        1.000000    1.000000    0.982827 

  75        1.000000    1.000000    0.993945 

  76        1.000000    1.000000    0.998344 

  77        1.000000    1.000000    0.999670 

  78        1.000000    1.000000    0.999956 

  79        1.000000    1.000000    0.999996 

  80        1.000000    1.000000    1.000000 

  81        1.000000    1.000000    1.000000 

  82        1.000000    1.000000    1.000000 

  83        1.000000    1.000000    1.000000 

  84        1.000000    1.000000    1.000000 

  85        1.000000    1.000000    1.000000 

  86        1.000000    1.000000    1.000000 

  87        1.000000    1.000000    1.000000 

  88        1.000000    1.000000    1.000000 

  89        1.000000    1.000000    1.000000 

  90        1.000000    1.000000    1.000000 

Ови бројеви су сажети на сљедећем графу34. 

12. Граф. Апсциса је број (n = 0, 1, ..., 90) извучених бројева у игри бинго 90 на 100 листића, 
ордината је вјероватноћа. Криве вјероватноћа петице, десетке, бинга су с лијева у десно. 
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Примјетимо да ће се са вјероватноћом 0,5 петица, десетка, односно бинго појавити редом око 30, 

53, односно 70. извлачења.  

За већи број играча  > 10000, због грешака заокруживања наведени поступак је непрецизан. 

Умјесто да (10. примјер) вјероватноће 11. табеле изведемо из 8. табеле, примјетимо (4. табела) да 

на једном листићу (од 15) бројева можемо имати свих 15 погодака на само један начин. На само 

један начин се може погодити 15 бројева картице када је k = 15. Са Ak означавамо догађај да је на 

датој картици k погодака. Са B означимо догађај да (у игри са једном картицом) имамо бинго, па 

су условне вјероватноће  

p(B | A0) = p(B | A1) = … = p(B | A14) = 0 и p(B | A15) = 1. 

Зато је (потпуна) вјероватноћа да имамо бинго 
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  = p(A15). 

Односно (k = 15, n  15), имамо  
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Даље, радећи као код извођења 8. табеле, за различит број n = 15, 16, …, 90 извучених бројева, 

имамо вјероватноће да имамо бинго у игри са једном картицом. То су исте оне вјероватноће за 

бинго из претходне 8. табеле, само прецизније. 

13. Табела. Вјероватноће p за k = 15 погодака на једној картици ( = 1), након n извлачења. 

n       p  n       p n       p 

15     2.18361236648e-17 
16     3.49377978637e-16 
17     2.96971281841e-15 
18     1.78182769105e-14 
19     8.46368153247e-14 
20     3.38547261299e-13 
21     1.18491541455e-12 
22     3.72401987429e-12 
23     1.07065571386e-11 
24     2.85508190362e-11 
25     7.13770475905e-11 
26     1.68709385214e-10 
27     3.79596116731e-10 
28     8.17591636037e-10 
29     1.69358267465e-09 
30     3.38716534929e-09 
31     6.56263286426e-09 
32     1.23531912739e-08 

41     1.38511499897e-06 
42     2.15462333173e-06 
43     3.30888583087e-06 

44     5.020378502e-06 
45     7.53056775301e-06 
46     1.11743908593e-05 
47     1.64123865746e-05 
48     2.38725622903e-05 
49     3.44045750655e-05 
50     4.91493929507e-05 
51     6.96283066801e-05 
52     9.78559985775e-05 
53     0.000136483366437 
54     0.000188976968913 
55     0.000259843332255 
56     0.000354907966007 
57     0.000481660811009 
58     0.000649682024152 

66     0.00586010064621 
67     0.00755051429415 
68     0.00968745230193 
69     0.0123784112747 
70     0.0157543416223 
71     0.0199742545569 
72     0.025230637335 
73     0.031755802163 

74     0.0398293111875 
75     0.0497866389844 
76     0.0620292551281 
77     0.0770363329817 
78     0.0953783170249 
79     0.117732610078 
80     0.144901673942 
81     0.177833872565 
82     0.217647426124 
83     0.265657887769 
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33     2.26475173355e-08 
34     4.05271362845e-08 
35     7.09224884979e-08 
36     1.21581408854e-07 
37     2.04477823981e-07 
38     3.37832926577e-07 
39     5.48978505688e-07 
40     8.78365609101e-07 

59     0.000871164532386 
60     0.00116155270985 
61     0.00154031989784 
62     0.0020319113546 

63     0.00266688365291 
64     0.00348327660788 
65     0.00452825959025 

84     0.323409602502 
85     0.392711660181 
86     0.475678912331 
87     0.574778685734 
88     0.692883895131 
89     0.833333333333 
90     1.000000000000 

Напомена: 1.234e-5 значи 1,23410-5. 

14. Примјер. У 24. колу (13. 9.) 2013. године Лутрије Републике Српске за ТВ Бинго Online уплаћено 

је око  = 16000 комбинација (в. примјер 2.) и извучено је n =  48 бројева на случајан начин 

(бројеви од 1 до 90) и тада се на некој комбинацији десио бинго (свих 15 погодака). Вјероватноћа 

да се бинго деси на једној картици у том ( 48.) извлачењу је 

p1 = 
90

75

15

1 )(
n

n

C

C
bingop  = 

90

48

75

33

C

C
= 0,0000238726. 

Вјероватноћа да се нема бинго на једној картици је 1 – p1. Вјероватноћа да нико нема бинго на 

16000 картица је (1 – p1)
16000, а вјероватнћа да има бар један бинго је 

16000

116000 )1(1)( pbingop 
 = 0,317481. 

Полазећи од претходне табеле, на начин из претходног примјера, налазимо вјероватноће да се у 

n-том извлачењу деси бинго, за различите бројеве n   15, али за константан број играча 

(комбинација)  = 16 000.  Резултати израчунавања су у сљедећој табели. 

15. Табела. Вјероватноће p16000 за k = 15 погодака на  = 16 000 картица, након n извлачења. 

n    p16000 n    p16000 n    p16000 

15     0.0000000000 
16     5.3290705182e-12 

17     4.79616346638e-11 
18     2.84217094304e-10 
19     1.35358391162e-09 
20     5.41611200333e-09 
21     1.89590563249e-08 
22     5.95843356876e-08 
23     1.71304733509e-07 
24     4.5681314953e-07 

25     1.14203159451e-06 
26     2.69934643382e-06 
27     6.07351967419e-06 

28     1.308138102e-05 
29     2.70969563899e-05 
30     5.41931768044e-05 

31     0.000104996613919 
32     0.0001976315295 

33     0.000362294636441 
34     0.000648224006138 
35     0.00113411626052 
36     0.00194341178462 
37     0.00326629951805 
38     0.00539074523966 
39     0.00874519487267 

40     0.013955561496 
41     0.021918085533 

42     0.0338865517834 
43     0.0515652273135 
44     0.0771847782739 

45     0.11351363804 
46     0.163719547529 

47     0.230950806013 
48     0.31748143847 

49     0.423328599171 
50     0.544522797598 
51     0.671786738209 
52     0.791073463458 
53     0.887396547063 
54     0.951389573642 
55     0.984361720528 
56     0.996584855153 
57     0.999550973903 
58     0.999969515449 
59     0.999999121199 
60     0.999999991605 
61     0.999999999981 

62     1.0000000000 

Напомена: За n > 61, све вјероватноће су приближно 1. 
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Са порастом броја картица вјероватноће (из 15. табеле) расту, тако да са  = 25.000 све 

вјероватноће су приближно 1 већ за n > 59. Очекиван број извучених бројева (до појаве бинга) је 

оно n када је вјероватноћа око пола.  

16. Став. Очекивани број понављања до реализације догађаја дате вјероватноће обрнуто је 

пропорционалан вјероватноћи. 

Доказ: Нека се у сваком покушају дати догађај реализује са вјероватноћом p. Дакле, он се не 

реализује са вјероватноћом q = 1 – p. Догађај ће се реализовати у првом, другом, трећем, ..., m-

том, ... покушају, са вјероватноћама редом  

p, qp, q2p, …, qn-1p, … . 

То је расподјела вјероватноћа, гдје броју покушаја n одговара вјероватноћа qn-1p. Заиста, ове 

реализације су дисјунктни догађаји, а збир свих вјероватноћа је један:  
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што је и требало доказати. 

Према томе, ако је вјероватноћа догађаја трећина, очекујемо да ће се десити у три извлачења, а 

ако је вјероватноћа догађаја пола, очекивани број извлачења је само два. Зато се у овој игри може 

очекивати бинго када је вјероватноћа уз број извлачења n око пола.  

17. Примјер. У сљедећој табели су резултати свих кола игре Бинго Лутрије Републике Српске 

током 2012. године. У другој колони је број комбинација, тј. број уплаћених (простих) бинго 

листића 3х9. Бинго листић у сваком од три реда има уписаних (само) по пет бројева. Десетерац и 

петерац чине погоци свих пет бројева у два, односно само једном ретку картице, али само до 

закључно 33. извученог броја. 

Датум Комбинација Бинго Десетерац Петерац Извучених 

13.01.2012. 30948 1 2 493 45 
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20.01.2012. 31776 1 1 407 51 

27.01.2012. 31260 1 0 477 44 

03.02.2012. 27858 1 1 320 47 

10.02.2012. 27006 3 3 513 52 

18.02.2012. 31560 1 3 577 50 

24.02.2012. 33840 1 1 376 50 

02.03.2012. 32730 2 3 537 46 

09.03.2012. 31488 1 2 526 43 

16.03.2012. 32328 1 2 494 51 

23.03.2012. 27204 1 0 438 48 

30.03.2012. 23826 1 1 366 47 

20.04.2012. 25794 1 1 421 49 

27.04.2012. 23142 1 0 346 48 

10.05.2012. 25902 1 0 375 49 

18.05.2012. 25980 1 3 444 47 

01.06.2012. 34356 1 2 489 52 

08.06.2012. 21300 1 2 361 47 

15.06.2012. 22572 1 1 348 50 

22.06.2012. 19302 1 0 321 45 

29.06.2012. 19032 1 0 284 51 

06.07.2012. 18210 3 1 236 54 

28.09.2012. 17820 2 0 258 54 

05.10.2012. 18708 1 1 351 51 

12.10.2012. 21786 2 0 361 52 

19.10.2012. 21366 1 2 393 47 

26.10.2012. 19836 1 2 330 52 

02.11.2012. 20898 1 5 320 51 

09.11.2012. 23106 1 2 415 50 

16.11.2012. 24198 1 1 341 50 

30.11.2012. 22164 1 1 299 51 

07.12.2012. 25002 2 1 401 52 

14.12.2012. 25614 1 1 438 49 

21.12.2012. 24420 1 0 342 47 

Примјетимо да је најмањи број уплаћених (простих) картица био 17.820 и то оног дана 28. 9.2012. 

када је број извучених бројева био максималних 54 до првог Бинга. Иначе, Лутрија РС даје и 

награде Суперџекпот и Џекпот када се деси бинго до 33. односно до 36. извученог броја закључно, 

што се те године није десило нити једном.  

Из табеле видимо да је те године, у 34 кола, просјечан број уплаћених комбинација био  = 25 363, 

а просјечан број извлачења n = 49. Међутим, вјероватноћа p1 да се деси бинго на само једној датој 

комбинацији (картици), и вјероватноћа да се деси бинго на бар једној од  = 25.363 комбинација  

је редом 
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P1 = 
90

75

15

1 )(
m

m

C

C
bingop  = 

90

49

75

34

C

C
= 0,0000344046  

25363

125363 )1(1)( pbingop   = 0,582144. 

18. Примјер. Наћи математичко очекивање за  = 25.363 комбинација. 

Рјешење: Tражимо вјероватноће p1(n), n = 15, …, 90, за бинго (свих 15 погодака) за једну картицу 

(табела 13.). Затим, тражимо вјероватноће p(n) = 1 – (1 – p1(n)), редом за све n = 15, …, 90, слично 

15. табели. То су кумулативне вјероватноће, које са бројем n расту од 0 до 1. Одузимањем 

узастопних редом, формирамо вјероватноће p(n) = p(n) - p(n-1). Збир свих ових је 1. То су 

вјероватноће расподјела редних бројева извлачења ( = 25 363). У програмском језику Питон35, 

дефинишемо функцију „vjerovatno(n)“ која израчунава вјероватноће p1 из 14. примјера, па је 

позивамо из функције „ocekivanje(m)“.  

>>> def vjerovatno(n): 
 x=1.0 
 for m in range(0,15): 
  x=x*(n-m)/(90-m) 
 return x 

>>> def ocekivanje(m): 
 x=0; b=0 
 for n in range(15,91): 
  a,b=b,1-(1-vjerovatno(n))**m 
  p=b-a; x=x+n*p 
  print n,". ",p 
 return x 

 

Отворите Питонов едитор (шел) и препишите горње наредбе знак по знак, ред по ред тачно! 

Након сваког дијела који почиње са „>>>”  завршите унос са два ентер-а. У Питону нарочито треба 

водити рачуна о потписивању и увлачењу наредби. Затим, на позив „ocekivanje (25363)“ добијамо 

штампану сљедећу табелу, а након низа нула (од 62. до 90,) који доле нису уписани, штампано је и 

математичко очекивање, тј. број 48.44127274497304  

n     p(n) n     p(n) n     p(n) 

15 .  0.0 
16 .  8.44757597207e-12 
17 .  6.75806077766e-11 
18 .  3.74509201428e-10 
19 .  1.69514691173e-09 
20 .  6.43986874937e-09 
21 .  2.14681059596e-08 
22 .  6.43986834969e-08 
23 .  1.77097766119e-07 
24 .  4.52584289157e-07 
25 .  1.08619920547e-06 
26 .  2.46863324216e-06 
27 .  5.34868351398e-06 

30 .  4.29515682626e-05 
31 .  8.05292223477e-05 
32 .  0.000146830707236 
33 .  0.000260979132828 
34 .  0.000453117634732 
35 .  0.000769828575508 
36 .  0.00128172957736 
37 .  0.00209382677648 
38 .  0.00335910673902 
39 .  0.00529540530375 
40 .  0.00820441608365 
41 .  0.0124891015701 
42 .  0.0186606369681 

46 .  0.0729286805018 
47 .  0.0937034707235 
48 .  0.113693128941 
49 .  0.127952474946 
50 .  0.130377416535 
51 .  0.116470526172 

52 .  0.0874358205053 
53 .  0.0522010659881 
54 .  0.0230876204786 
55 .  0.0069113091623 

56 .  0.00124928156974 
57 .  0.000118090054322 
58 .  4.86485865414e-06 
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28 .  1.11087119468e-05 
29 .  2.22170536954e-05 
30 .  4.29515682626e-05 

43 .  0.0273169088541 
44 .  0.0390605184244 
45 .  0.0543073396005 

59 .  6.91584832735e-08 
60 .  2.50990894735e-10 
61 .  1.57762691799e-13 

62 .  0.0 

Све вјероватноће прије 15. и послије 62. су нуле. Математичко очекивање ове расподјеле је 48,44. 

То је сасвим у складу са просјечним бројем извлачења  n = 49, у (Бинго 90) колима Лутрије 

Републике Српске за 2012. Годину (в. 17. примјер). 

Слиједи питање: како правити картице, односно комбинације за игру Бинго 15/90? 

4. Картице 

Овдје говоримо углавном о картицама за игру Бинго 15/90. Разматраћемо начине генерисања 

комбинација за прављење одговарајућих картица.  

Као што већ знамо, у игри Бинго 15/90 извлачи се један по један од 90 бројева, све док се не 

утврди да неки играч има комбинацију са свих 15 погођених бројева.  

Прије извлачења учесници игре уплаћују 
помоћне листиће. На лицу сваког помоћног 
листића налази се шест (6) комбинација. Свака 
комбинација се састоји од петнаест (15) 
различитих бројева, из низа од 1 до 90. 
Помоћни листић издаје искључиво продавач. 
Уплата путем ОNLINE система почиње 
ауторизацијом помоћног листића, а завршава 
издавањем потврде о уплати36.  
 
Поједина комбинација садржи 15 различитих 
бројева из скупа  
 

S = {1, 2, 3, …, 89, 90}.  
Ови бројеви су распоређени на картици у матрицу 3х9. Сваки од три ретка те матрице садржи по  

 

пет бројева и четири празна 
мјеста, и девет колона са по 1-3 
броја. Гледано са лијева у десно, 
прва колона садржи бројеве 1-9, 
друга 10-19, ..., осма 81-90. Према 
томе, постоји девет различитих 
бројева за прву колону, по 10 за 
сваку од друге до осме и 11 
бројева за девету колону матрице.  

Свака од продатих комбинација датог кола игре Бинго, требала би бити јединствена. То само 

наизглед није проблем, јер је број свих могућих комбинација  

   
   = 45 795 673 964 460 816. 
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 Када бисмо комбинације на картицама штампали насумице, с бзиром на огроман број свих 

могућих комбинација, штампање двије исте био би скоро немогућ догађај. Па ипак, у табели 17. 

примјера из претходног наслова стоји да се дана 10. 2.2012. након 52. извученог броја на три 

комбинације десио бинго. Само један од разлога за такав скор су дупле комбинације у промету.  

1. Примјер. Генерисање случајне комбинације.  

У програмском језику Python37 на случајан начин узимамо један по један 15 бројева из скупа S, 

избјегавајући дуплирање и дефинишемо функцију tiket(). Прије употребе функције активирамо 

генератор случајних бројева Питоновог едитора (import random).  

>>> import random 

>>> def tiket1(): 

 lista = [] 

 k = 0 

 while k < 15: 

  broj = random.randint(1,91) 

  if broj not in lista: 

   lista = lista + [broj] 

   k += 1 

 lista.sort(); 

 return lista 

>>> tiket1() 

[2, 3, 8, 14, 17, 22, 23, 25, 30, 47, 53, 60, 61, 79, 90] 

Излазни резултат је случајан низ различитих сортираних бројева из 1-90, у угластој загради. 

Нема гаранције да у сљедећем позивању ова функција неће 
генерисати исту комбинацију, али је такав догађај скоро 
немогућ. Мало је већа шанса да добијемо лошу комбинацијау 
или нелегалну. На примјер, лоша комбинација је [26, 27, 30, 
36, 39, 46, 47, 50, 59, 61, 67, 70, 75, 81, 83], јер би прве три 
колоне одговарајуће картице биле без бројева. Нелегална 
комбинација је [4, 5, 15, 22, 23, 24, 27, 41, 52, 62, 65, 68, 70, 78, 
91], јер би та картица у трећој колони морала имати четири 
броја.  
 
Могућ је и додатни захтјев - да колона картице може садржати 
или два броја и једно празно мјесто, или обрнуто,  као на 
слици десно. Свеједно, када играмо Бинго 15/90 са релативно   

малим бројем играча, лако можемо и непосредно одвајати само добре комбинације, а затим их 

слагати у матрице 3х9 одговарајућих бинго картица.  
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2. Примјер. Генерисање легалне комбинације. 

Помоћна листа K3 садржи по три пута могуће бројеве колона картице (два пута ако правимо 

картице као на претходној слици десно), а скуп S садржи 90 бинго бројева 1-90. Ако прва цифра 

случајно извученог броја из скупа S (још увијек) постоји у скуп K, тада број уписујемо у листу, а 

бришемо и број из S и цифру из K3.  

>>> def tiket2(): 
 K3 = [x for x in range(0,9)]*3 
 S=[x for x in range(1,91)] 
 lista = [] 
 n=0 
 while n<15: 
  broj=random.choice(S) 
  m = broj/10 
  if m in K3: 
   lista += [broj] 
   K3.remove(m) 
   S.remove(broj) 
   n += 1 
 lista.sort() 
 print lista  

Комбинација генерисана овом функцијом никада неће бити нелегална, у смислу да би могла 

имати више од три броја у колони.   

Међутим, понека комбинација добијена функцијом tiket2()  може бити лоша, јер одговарајућа 

картица може имати празних колона. На примјер, позивамо је 10 пута: 

>>> for k in range(10):tiket2() 

[1, 4, 14, 30, 40, 44, 45, 52, 57, 64, 65, 74, 78, 79, 88] 
[2, 6, 13, 14, 22, 30, 35, 40, 46, 53, 66, 72, 81, 83, 87] 
[3, 12, 14, 18, 22, 32, 43, 45, 46, 62, 63, 75, 78, 85, 86] 
[5, 7, 9, 13, 16, 25, 26, 42, 48, 50, 54, 65, 80, 87, 88] 
[2, 5, 7, 11, 20, 37, 39, 54, 59, 61, 68, 77, 79, 80, 85] 
[2, 11, 22, 36, 37, 38, 42, 49, 53, 64, 67, 68, 75, 81, 88] 
[7, 8, 9, 14, 18, 25, 42, 49, 53, 56, 58, 63, 68, 76, 84] 
[3, 5, 9, 11, 23, 24, 27, 36, 42, 54, 64, 66, 70, 72, 78] 
[2, 6, 8, 14, 16, 19, 20, 45, 48, 51, 56, 59, 61, 73, 81] 
[1, 2, 9, 16, 17, 29, 53, 57, 59, 62, 66, 70, 71, 73, 86] 

Видимо да већ прва комбинација нема броја који почиње цифром 2, што значи да одговарајућа 

картица нема трећу колону. 

3. Примјер. Генерисање добре комбинације. 
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Претходној функцији (примјер 2.) додајемо скуп P који садржи по један редни број n сваке колоне 

(0-8), који када се појави одговарајући 'broj' те колоне, уклањамо наредбом P.remove(m). Уколико 

у коначној листи скуп P није празан, цијелу комбинацију одбацујемо и поново правимо листу. 

>>> def tiket3(): 
 p = 9 
 while p > 0: 
  K1 = [0,1,2,3,4,5,6,7,8] 
  K3 = K1*3 
  S=[x for x in range(1,91)] 
  lista = [] 
  n=0 
  while n<15: 
   broj=random.choice(S) 
   m = broj/10 
   if m in K3: 
    lista += [broj] 
    K3.remove(m) 
    S.remove(broj) 
    n += 1 
    if m in K1: K1.remove(m) 
  p = len(K1) 
 lista.sort() 

print lista 

Картица генерисана овим кодом ће увијек бити легална и неће имати празних колона. 

На примјер, након позивања функције tiket3() десет пута петљом for, добијамо:  

>>> for n in range(10): tiket3() 

[2, 7, 12, 16, 25, 27, 38, 45, 50, 63, 72, 74, 77, 82, 88] 
[2, 6, 7, 12, 19, 21, 28, 34, 35, 49, 50, 65, 76, 81, 88] 
[1, 5, 12, 21, 29, 39, 45, 59, 64, 67, 69, 71, 80, 81, 84] 
[9, 11, 14, 21, 28, 29, 32, 37, 46, 58, 65, 69, 73, 86, 87] 
[1, 4, 13, 16, 17, 26, 33, 39, 46, 50, 63, 68, 69, 72, 81] 
[1, 3, 11, 14, 24, 37, 38, 44, 51, 66, 71, 72, 75, 87, 89] 
[3, 8, 11, 23, 27, 31, 36, 38, 46, 52, 61, 70, 74, 79, 88] 
[4, 7, 8, 10, 14, 17, 22, 29, 32, 41, 56, 63, 73, 84, 87] 
[5, 11, 27, 31, 46, 52, 59, 60, 64, 65, 70, 76, 80, 85, 89] 
[5, 6, 11, 19, 24, 26, 27, 36, 43, 49, 55, 57, 66, 73, 84] 
 
4. Напомена. За формирање тикета игре бинго 24/75 
кодирање је слично претходном. Бројач k не иде до 15 већ до 
24, затим се бира број на случајан начин не из интервала 1-90, 
већ 1-75 и треба избацити сортирање листе. Скуп K има пет 
колона, а помоћна листа K3 садржи по 5, односно 4 броја 

 

испод слова B, I, N, G и O, као на слици десно. 
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У наставку анализирамо један другачији приступ истом проблему. Бинго картица има 3х9  

1 1 1 0 0 0 0 1 1 

1 0 1 1 0 0 0 1 1 

0 0 1 0 1 1 1 1 0 
 

позиција, на којима има или нема бројева. Ако 
се на позицији налази неки број (1-90) ту 
позицију означимо са 1, а ако на позицији нема  

броја означимо је са 0, као на претходној матрици.  Наравно, у сваком од три ретка картице је 
тачно пет јединица, а у свакој од девет колона има бар једна јединица. Прво генеришемо ове 
позиције, које затим попуњавамо бројевима 1-90. 
 
Број начина да се на 9 позиција стави 5 јединица једнак је броју начина да се на преостале 4 

позиције стави нула. Тај број комбинација је   
  =   

  = 126. Све те комбинације смјештамо у 

сљедећу табелу позиција. 

5. Табела. Позиције бројева у ретцима картица за игру Бинго 15/90. 

Рбр. Комб. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 56789 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

2 45789 0 0 0 1 0 1 1 1 1 

3 45789 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

... ...          

126 12345 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Ову табелу генерише сљедећи програм. 

>>> import random 

>>> def pozicije(): 
 k = 0 
 lista = [] 
 for x in range(1,512): 
  b = bin(x) 
  b2 = b[2:] 
  b5 = b2.count('1') 
  if b5 == 5: # broj jedinica binarnog broja 
   broj = str(b2).zfill(9) 
   lista += [broj] 
 return lista 

Након уноса функције pozicije() и у Питонов едитор уносимо још двије наредбе. 

>>> tabela = pozicije() 
>>> for j in range(126): print j+1, tabela[j] 

Добијамо позиције бројева свих могућих 126 редака матрица бинго картица: 

Рбр. Позиције Рбр. Позиције Рбр. Позиције Рбр. Позиције 

1 000011111 
2 000101111 
3 000110111 
4 000111011 
5 000111101 

32 010110101 
33 010110110 
34 010111001 
35 010111010 
36 010111100 

63 100101011 
64 100101101 
65 100101110 
66 100110011 
67 100110101 

95 110001110 
96 110010011 
97 110010101 
98 110010110 
99 110011001 
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6 000111110 
7 001001111 
8 001010111 
9 001011011 

10 001011101 
11 001011110 
12 001100111 
13 001101011 
14 001101101 
15 001101110 
16 001110011 
17 001110101 
18 001110110 
19 001111001 
20 001111010 
21 001111100 
22 010001111 
23 010010111 
24 010011011 
25 010011101 
26 010011110 
27 010100111 
28 010101011 
29 010101101 
30 010101110 
31 010110011 

37 011000111 
38 011001011 
39 011001101 
40 011001110 
41 011010011 
42 011010101 
43 011010110 
44 011011001 
45 011011010 
46 011011100 
47 011100011 
48 011100101 
49 011100110 
50 011101001 
51 011101010 
52 011101100 
53 011110001 
54 011110010 
55 011110100 
56 011111000 
57 100001111 
58 100010111 
59 100011011 
60 100011101 
61 100011110 
62 100100111 

68 100110110 
69 100111001 
70 100111010 
71 100111100 
72 101000111 
73 101001011 
74 101001101 
75 101001110 
76 101010011 
77 101010101 
78 101010110 
79 101011001 
80 101011010 
81 101011100 
82 101100011 
83 101100101 
84 101100110 
85 101101001 
86 101101010 
87 101101100 
88 101110001 
89 101110010 
90 101110100 
91 101111000 
92 110000111 
93 110001011 
94 110001101 

100 110011010 
101 110011100 
102 110100011 
103 110100101 
104 110100110 
105 110101001 
106 110101010 
107 110101100 
108 110110001 
109 110110010 
110 110110100 
111 110111000 
112 111000011 
113 111000101 
114 111000110 
115 111001001 
116 111001010 
117 111001100 
118 111010001 
119 111010010 
120 111010100 
121 111011000 
122 111100001 
123 111100010 
124 111100100 
125 111101000 
126 111110000 

По три овакве позиције формирају матрицу 3х9 једне комбинације. При томе, треба бирати такве 

три, да матрица у свакој колони има бар једну јединицу. 

Када бисмо из наведеног скупа 126 редака позиција узимали по произвољна три, добили бисмо 

500325
3

126









 

комбинација. Међутим, произвољне тројке не чине увијек легалну матрицу за уписивање бинго 

бројева.  

На примјер, распореди број 29, 30. и 31, имају нуле на првом мјесту, што значи да би формирали 
матрицу без бројева у првој колони. То би била лоша бинго картица. Исправне позиције, као на  

 

картици на слици лијево, биће са редним 
бројевима 112, 82 и 11.  
 
Изненађујуће су добре шансе да добијемо добру 
матрицу за бинго бројеве насумичним бирањем 
редака дате табеле. Да бисмо разумјели разлоге 
за то, примијетимо грубо, да се на некој  
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произвољној позицији деветоцифреног бинарног броја из горње табеле, налази цифра 1 са 

вјероватноћом 
 

 
. Када потпишемо три таква,  у одговарајућој колони се налази бар једна јединица 

са вјероватноћом 
8

7

2

1
11

3









 .  

И заиста, постоји 23 = 8 начина на које се може формирати троцифрени бинарни број, а само је 

један начин да тај број садржи све три нуле. Према томе, има 7/8 начина да на бар једној од три 

позиције буде јединица.  

Даље, вјероватноћа да свака од 9 колона има бар по једну јединицу је (
 

 
)
 
  0,3. Али, у табели (5) 

нису сви бинарни бројеви редом, већ само они који имају 5 јединица и 4 нуле, па се горња 

вјероватноћа повећава 
 

 
 пута, те се добија број мало већи од 0,375. Од произвољно узетих 

325.500 тројки (пута 0,375) мало више од 122.063 ће дати добре матрице.  

Са друге стране, те матрице се могу и прецизно пребројавати. Сљедећи програм пролази кроз 

свих n = 325.500 поменутих комбинација тројки и проналази свих m = 122.220 тројки које могу 

чинити исправне матрице за бинго картице. 

6. Примјер. Генеришемо позиције свих матрица. 

>>> def matrice6(): 
 x = pozicije() 
 n = 0 
 m = 0 
 for i in range(124): 
  for j in range(i+1,125): 
   for k in range(j+1,126): 
    n += 1 
    z = 1 
    for p in range(0,9): 
     a = x[i][p] 
     b = x[j][p] 
     c = x[k][p] 
     d = a+b+c 
     z1 = d.count('1') 
     if z1 == 0: z = 0 
    if z == 1: # matrica je ok 
     m += 1 
     y = x[i] + " " + x[j] + " " + x[k] 
     print m, y 
 print n, m 

Тестирање даје (веома дугачак) испис.  

>>> matrice6() 
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1 000011111 000101111 111000011 
2 000011111 000101111 111000101 
3 000011111 000101111 111000110 
... 
50724 001111001 101101100 111010010 
50725 001111001 101101100 111100010 
50726 001111001 101110001 110000111 
50727 001111001 101110001 110001110 
... 
122218 111001010 111010100 111100001 
122219 111001100 111010001 111100010 
122220 111001100 111010010 111100001 
325500 122220 

Посљедња два броја су: n = 325.500 број свих тројки позиција, и m = 122.220 број свих узетих 

тројки. 

Када умјесто наредбе ‘if z1 == 0’ у функцији ‘matrice()’ ставимо ‘if z1 == 0 or z1 == 3’ добијамо много 

мање, укупно m = 23.940 свих матрица позиција у којима у колони могу бити само један или два 

бинго броја.  

Пређимо сада на прављење позиција помоћних листића. Када се шест картица, свака са 
различитим  
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бројевима, поредају једна испод друге, добије 
се помоћни листић (енг. strips of 6 tickets) са 

свих 90 бинго бројева, јер је 6  15 = 90. У првој 
колони су сви бројеви 1-9, у другој су сви 10-19, 
и тако даље, као на слици десно. Позиције 
бројева на листићу десно су у шеми 18х9 нула и 
јединица:   

110111000 
000101111 
001001111 
010001111 
011100101 
100110110 
001100111 
110001011 
110110100 
111100001 
100001111 
110110001 
011010011 
101110010 
011011100 
001011101 
011011010 
101111000 

Прво ћемо проналазити овакве, легалне шеме, 
а затим их попуњавати бројевима. Шема  

 
позиција за помоћни листић је легална када су сви хоризонтални збирови 5, а вертикални збирови 

су редом: 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11. Дакле, прво тражимо легалне матрице типа 18х9 нула и 

јединица. Један од начина је да генеришемо позиције матрица 3х9 легалних комбинација и да их 

пакујемо у групе по 6, једну испод друге, укупно 18 бинарних низова један испод другог. Ради тога 

прилагођавамо програм 'matrice()', ради употребе у функцији 'pomlist()'. Функција 'pozicije()' је 

наведена уз 5. табелу. 

7. Примјер. Генеришемо један помоћни листић, низом случајних бирања и тестирања.  

>>> def matrice(): 
 x = pozicije() 
 lista = [] 
 for i in range(124): 
  for j in range(i+1,125): 
   for k in range(j+1,126): 
    z = 1 
    for p in range(0,9): 
     a = x[i][p] 
     b = x[j][p] 
     c = x[k][p] 
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     d = a+b+c 
     z1 = d.count('1') 
     if z1 == 0: z = 0 
    if z == 1: # matrica je ok 
     y = x[i]+" "+x[j]+" "+x[k] 
     lista += [y] 
 return lista 

>>> def pomlist(): 
 x = matrice() 
 m = len(x) 
 n = 0 
 T = False 
 while not T: 
  y = '' 
  for i in range(6): 
   a = random.randint(1,m-1) 
   y += x[a]+" " 
  b = [0,0,0,0,0,0,0,0,0] 
  for i in range(9): 
   for j in range(18): 
    k = i+10*j 
    b[i] += int(y[k]) 
  if b == [9,10,10,10,10,10,10,10,11]: 
   T = True 
  else: 
   n += 1 
 print n, y 

Након сваког позива pomlist() ће избацити једну легалну шему позиција за помоћни листић. 

>>> pomlist() 
252 001100111 010110011 111001010 000111011 000111101 111001010 011010101 100101011 

100101110 010011011 100110101 111000101 001110110 101011001 111010100 010101110 

011101001 111010100  

Први број је број покушаја n = 252, да се случајним бирањем комбинација добије легалан 

помоћни листић. Слиједи га 18 редака позиција легалног помоћног листића. 

Узастопним позивањем функције pomlist() можемо добијати једну по једну шему. У заглављу су 

наведени бројеви покушаја n приликом тражења. 

n = 936 66 187 123 737 82 502 51 197 87670 

001001111  
010101110  
100010111  
100101011  
101011001  

010111100  
101000111  
110001011  
011101010  
100011110  

010001111  
010101101  
101110010  
001110011  
011101001  

001101011  
011000111  
111110000  
010111010  
011010101  

010001111  
110100110  
111010001  
001110101  
010111100  

011001101  
011110100  
101101010  
100110011  
100111100  
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110010110  
001110101  
011101010  
111100001  
010010111  
010101101  
101011010  
001111010  
011011001  
111000101  
011101100  
100110101  
110110010 

110101001  
000011111  
100100111  
111100100  
011001011  
011011001  
100110110  
001011011  
011110001  
101010101  
010111100  
011110100  
101100011 

100011101  
001101110  
011010110  
111000101  
010100111  
110110001  
111011000  
000111110  
011010011  
101011001  
100101110  
100110101  
111001010 

100011101  
001100111  
010011110  
100100111  
010100111  
101111000  
110011001  
100011101  
100101110  
111001010  
011100110  
011110001  
101011001 

111001010  
011011100  
100110011  
101011001  
011001101  
100011110  
110100011  
001101110  
011001011  
101110001  
000110111  
001101101  
110110010 

111010100  
010111100  
011010011  
100110011  
010101011  
011010011  
101001101  
001011110  
100001111  
110101010  
001011011  
011100101  
110100101 

Већи број случајних покушаја n указује на мањи укупни број шема. 

Свака од оваквих шема има шест позиција комбинација за бинго бројеве, а као и саме 

комбинације, ове позиције су у матрици 3х9. За разлику од бинго комбинација, чији су елементи 

бројеви 1-90, у матрици позиција елементи су бинарни 0-1. Збир јединица у сваком ретку је 15, а у 

свакој колони то је број 1, 2, или 3. Збир колона поједине матрице је деветочлани низ цифара 1-3.  

Да би једна таква комбинација имала укупно 15 бројева, она може да има:  

 3 тројке + 6 јединица,  на   
  = 84 начина; 

 2 тројке + 2 двојке + 5 јединица, на   
     

  = 756  начина;   

 1 тројка + 4 двојке + 4 јединице, на   
     

  =   
     

  = 630  начина; 

 6 двојки + 3 јединице, на   
  = 84 начина. 

То је укупно 1.554 начина. Свакако много мање од 122.220 позиција комбинација (6. примјер). У 

сљедећој табели су прегледно све, управо такве могућности. 

8. Табела. Преглед броја бројева по колонама на појединим листићима бинго комбинација.  

3 3 3 1 1 1 1 1 1 84 

3 3 2 2 1 1 1 1 1 756 

3 2 2 2 2 1 1 1 1 630 

2 2 2 2 2 2 1 1 1 84 

       Збир: 1554 
 

Ако прве три колоне једне 
картице имају 9 бројева, што 
значи да је свака од тих колона 
пуна (има сва три броја), тада у 
осталих шест може бити по само 
један број. То је први ред табеле 

лијево, а десно у истом ретку стоји број начина   
  = 84 да се оствари такав распоред, итд.  

Поставља се питање зашто је број ових комбинација збирова (1.554) драстично мањи од броја 

комбинација свих могућих позиција (122.220)?  

Да бисмо разумјели одговор на постављено питање,  опет узмимо први редак табеле (8.). У свакој 

од шест колона са јединицама, та једна јединица значи да имамо само један број у одговарајућој 

колони тикета комбинације, а који у 3 реда са 9 колона има укупно 15 бројева.  Поменути  један 

број се може појавити у било којем од 3 ретка, и тако за сваку од шест колона, што је 36 = 729 
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различитих комбинација. Тројке су јединствене, па добијени број 729 множимо са 84. Резултат је 

61.236. Са двојкама је слично као са јединицама. Када у некој колони имамо укупно два броја, 

њих можемо распоредити на три мјеста такође на три начина. Према томе, у другом ретку постоји 

7 колона са по 3 начина, што је 37 = 2.187 позиција тикета, пута 756 начина да се добије распоред 

двије тројке, двије двојке, пет јединица.  Производ 2.187 са 756 је 1.653.372. Слично, у трећем 

ретку имамо производ 38  630 = 4.133.430. У четвртом 39  84 = 1.653.372. Збир свихових 

производа је преко 7,5 милиона. Међутим, међу њима има много нелегалних комбинација, тикета 

који немају по пет бројева у сваком ретку. 

Дакле, ако у свакој од претходних 122.220 комбинација позиција саберемо јединице по колонама, 

добићемо исто толики број низова збирова, гдје је сваки збир заправо цифра 1-3, а сваки низ 

садржи по 9 таквих цифара. Сљедећа функција38 формира листу свих таквих низова. 

>>> def zbirovi(): 
 x = matrice() 
 m = len(x) 
 n = 0 
 lista = [] 
 b=[0,0,0,0,0,0,0,0,0] 
 for i in range(0,m): 
  for j in range(9): 
   b[j]=int(x[i][j])+int(x[i][j+10])+int(x[i][j+20]) 
  c = ''.join(str(x) for x in b) 
  lista = lista + [c] 
 return lista 

Затим ћемо драстично смањити број тих 122.220 збирова на свега 1.554 у којима нема дуплих. Да 

би избјегли проблеме са мањком капацитета рачунара за сортирања овако великих листа, 

рашчланите полазну листу у мање. Користите програм за сортирање попут: 

>>> def sortBezDuplih(ulaz): 
 izlaz = [] 
 for x in ulaz: 
  if x not in izlaz: 
   izlaz.append(x) 
 izlaz.sort() 
 return izlaz 

Петља for одбацује дупле слогове и потпуно је независна од сљедеће наредбе izlaz.sort(), која 

сортира редуковану листу. Сортирана или не та листа на крају има тачно 1.554 слога. Резултате из 

листе 'izlaz' смјештамо у текстуалну датотеку 'zbirovi.txt'. Сљедећи програм чита такву датотеку.  

>>> def citaj(): 
               teka = 'zbirovi.txt'  

import urllib 
def citajw(): 

                                                           
38

 Програмски језик Пајтон: http://www.elemenat.com/cyr/wiki/index.php?title=Python  

http://www.elemenat.com/cyr/wiki/index.php?title=Python


Математика лутрије I 

Растко Вуковић, Бања Лука, 2013. 
80 

  fo = open(тека) 
               n = 0 
  while True: 
  x = fo.read(9) 
  if len(x)<9:break 
  n += 1 
  print n, x 
 fo.close() 
>>> citaj() 
1    111112233 
2    111112323 
3    111112332 
... 
1553 331311111 
1554 333111111 

        tekaw = 'http://www.elemenat.com/cyr/knjige/zbirovi.txt' 
        fo = urllib.urlopen(tekaw) 
        n = 0 
        while True: 
                     x = fo.read(9) 
        if len(x) < 9: break 
        n += 1 
        print n,x 
        fo.close() 
 
citajw()  
1 111112233 
2 111112323 
… 
1554 333111111  

Напомена: Десно је код за Python 2.7 за интернет (web). Пажљиво га прекуцајте!  

Дакле, добили смо свих 1.554 шаблона за прављење основних листића игре Бинго 15/90. 

Формирање самих појединих листића је сада неупоредиво лакши посао.  

9. Примјер. Помоћу шаблона формирамо бинго листић за једну комбинацију. 

Узимамо произвољни, рецимо 1.427. шаблон 3211123111. У сљедећој табели, горе су редни 

бројеви колона, у дну су бројеви бројева у колонама листића. Између су бројеви на позицијама 

означеним са 1, док су позиције означене са 0 празне. Десно су збирови одговарајућих редака. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
 1 1 0 0 1 1 0 1 0 5 

1 1 0 1 0 1 1 0 0 5 

1 0 1 0 1 1 0 0 1 5 

3 2 1 1 2 3 1 1 1 15 

Примјетимо да су 1. и 6. колона увијек исте, док у свим осталима можемо мијењати положаје нула 

и јединица, све док имамо по 5 јединица у ретку и збирове по вертикалама редом  '3211123111'.  

Другу комбинацију позиција, на основу истог шаблона добијамо када у 2. колони редосљед 110 

промијенимо у  редосљед 101.  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
 1 1 0 0 1 1 0 1 0 5 

1 0 1 1 0 1 1 0 0 5 

1 1 0 0 1 1 0 0 1 5 

3 2 1 1 2 3 1 1 1 15 

Тако формирамо и одговарјућу катрицу позиција за редосљед 011 друге колоне. Затим, са 

редосљедом 110 друге колоне варирамо трећу колону, итд. Заправо, све ове варијације имамо у 

табели, односно датотеци са 122.220 матрица, а сада требамо само једном проћи кроз ту датотеку 

и покупити све оне матрице позиција које дају шаблон 3211123111. Таквих матрица има 40. 
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>>> def odvoji(): 
 x = matrice() 
 m = len(x) 
 lista = [] 
 b = [0,0,0,0,0,0,0,0,0] 
 for i in range(0,m): 
  for j in range(9): 
   b[j]=int(x[i][j])+int(x[i][j+10])+int(x[i][j+20]) 
  if b == [3,2,1,1,2,3,1,1,1]:lista = lista + [x[i]] 
 print lista 

>>> odvoji() 
 ['100001111 110111000 111011000', '100011011 110011100 111101000',  

'100011011 110101100 111011000', '100011011 110111000 111001100',  

'100011101 110011010 111101000', '100011101 110101010 111011000',  

'100011101 110111000 111001010', '100011110 110011001 111101000',  

'100011110 110101001 111011000', '100011110 110111000 111001001',  

'100101011 110011100 111011000', '100101101 110011010 111011000',  

'100101110 110011001 111011000', '100111001 110001110 111011000',  

'100111001 110011010 111001100', '100111001 110011100 111001010',  

'100111010 110001101 111011000', '100111010 110011001 111001100',  

'100111010 110011100 111001001', '100111100 110001011 111011000',  

'100111100 110011001 111001010', '100111100 110011010 111001001',  

'101001011 110011100 110111000', '101001101 110011010 110111000',  

'101001110 110011001 110111000', '101011001 110001110 110111000',  

'101011001 110011010 110101100', '101011001 110011100 110101010',  

'101011010 110001101 110111000', '101011010 110011001 110101100',  

'101011010 110011100 110101001', '101011100 110001011 110111000',  

'101011100 110011001 110101010', '101011100 110011010 110101001',  

'101101001 110011010 110011100', '101101010 110011001 110011100',  

'101101100 110011001 110011010', '101111000 110001011 110011100',  

'101111000 110001101 110011010', '101111000 110001110 110011001']. 

Жутом бојом су означене позиције које одговарају првој наведеној табели.  Даље, по тој шеми, и 

даље прве табеле, попуњавамо бројеве 1-90, али тако да у прву колону иду три различита случајна 

броја од 1-9, у другу колону два различита случајна броја од 10-19, итд. Ево једног резултата  

3  22  44 55  70  

9 10  37  54 65   

8 16   48 58   87 

Само једна, наведена шема ('101101001 110011010 110011100'), има 

  
   

    
    

    
    

    
    

    
   = 2.245.320.000.000 

комбинација. 
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Коначно, правимо и помоћне листиће. Прво, добијених 1.554 шаблона сортирамо  

1.  111111333 2.  111112233 3.  111112323 4.  111112332 5.  111113133 
6.  111113223 7.  111113232 8.  111113313 9.  111113322 10. 111113331 
11. 111121233 12. 111121323 13. 111121332 14. 111122133 15. 111122223 
...     
1550. 332111211 1551. 332112111 1552. 332121111 1554. 332211111 1554. 333111111 
 

Затим систематски претражујемо шест по шест ових шаблона и провјеравамода ли је збир првих 

цифара 9, других 10, ..., осмих 10 и деветих 11, и ако јесте, тих шест шаблона одвајамо за помоћни 

листић. Добијамо помоћне шаблоне редом:   

1. 2. 3. 4. 5. 
111111333 
111111333 
111233112 
222213111 
222231111 
233211111 

111111333 
111111333 
111233112 
222213111 
222321111 
233121111 

111111333 
111111333 
111233112 
222213111 
223131111 
232311111 

111111333 
111111333 
111233112 
222213111 
223221111 
232221111 

111111333 
111111333 
111233112 
222213111 
223311111 
232131111 

     
6. 7. 8. 9. 10. 

111111333 
111111333 
111233112 
222222111 
222222111 
233211111 

111111333 
111111333 
111233112 
222222111 
222312111 
233121111 

111111333 
111111333 
111233112 
222222111 
222321111 
233112111 

111111333 
111111333 
111233112 
222222111 
223122111 
232311111 

111111333 
111111333 
111233112 
222222111 
223212111 
232221111 

     
...     
     

Има их веома много! На основу ових помоћних шаблона, на начин као у 9. примјеру, формирамо 

помоћне листиће. 

10. Примјер. На основу помоћног шаблона формирајмо један помоћни листић. 

Узимамо један произвољан помоћни шаблон и промјешамо поједине шаблоне. Добијамо   

1 2 1 2 1 3 1 3 1 15 

2 2 1 2 1 1 3 2 1 15 

2 1 2 2 1 1 2 2 2 15 

1 1 3 1 1 3 1 1 3 15 

1 2 2 1 3 1 1 1 3 15 

2 2 1 2 3 1 2 1 1 15 

9 10 10 10 10 10 10 10 11 90 
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Десно су контролни збирови по ретцима, доле по колонама. Затим, за сваки редак бирамо по 

једну (произвољну) комбинацију позиција (в. примјер 9.).  Огроман је број тих комбинација 

позиција, али сада узимамо само једну, на примјер, ову у табели лијево:   

. . . Х . Х Х Х Х 
Х Х Х . . Х . Х . 
. Х . Х Х Х . Х . 

. . Х . . Х Х Х Х 
Х Х . Х Х . Х . . 
Х Х . Х . . Х Х . 

Х Х Х Х Х . . . . 
Х . . . . Х Х Х Х 
. . Х Х . . Х Х Х 

Х Х Х . . Х . . Х 
. . Х . . Х Х Х Х 
. . Х Х Х Х . . Х 

Х . . Х Х . . Х Х 
. Х Х . Х Х . . Х 
. Х Х . Х . Х . Х 

Х . Х . Х Х Х . . 
. Х . Х Х . Х Х . 
Х Х . Х Х . . . Х 

 

. . . 32 . 55 67 74 82 
9 12 23 . . 53 . 70 . 
. 19 . 33 45 50 . 77 . 

. . 21 . . 58 61 79 83 
2 18 . 37 47 . 62 . . 
1 16 . 36 . . 63 78 . 

7 15 27 39 48 . . . . 
3 . . . . 52 64 75 90 
. . 29 38 . . 65 73 88 

6 17 24 . . 59 . . 86 
. . 25 . . 56 66 71 87 
. . 26 30 42 51 . . 89 

4 . . 34 44 . . 72 85 
. 10 22 . 46 57 . . 84 
. 14 28 . 41 . 69 . 81 

8 . 20 . 49 54 68 . . 
. 11 . 35 40 . 60 76 . 
5 13 . 31 43 . . . 80 

 

 

На крају, на случајан начин, генеришемо различите бројеве: у првој колони 1-9, у другој колони  

10-19, ..., у деветој колони 80-90. За дату комбинацију 
позиција, постоји огроман број комбинација тих бројева. 
Бирамо само једну од њих и добијамо бројеве за један 
помоћни листић, рецимо ове на горњој табели десно.  
 

Затим правимо помоћни листић, као на слици десно. 
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Када правимо завршне комбинације, помоћних или обичних листића, требамо формирати листу у 

којој нема једнаких. У Пајтону тада једноставно користимо наредбе попут  

if x not in lista: 

                  lista.append(x) 

5. Бинго 9 

ТВ Бинго деветка је игра Лутрије Републике Српске39 у којој се извлачи 9 од 27 бројева и то из три 

бубња означених са А, Б, Ц. У сваком бубњу је по девет лоптица са различитим распоном бројева и 

из сваког се извлаче по три лоптице. Тако се формира добитна комбинација која се састоји од три 

реда (А, Б и Ц) са по три извучена броја. На тикету (1,5 КМ) се налазе три такве комбинације:  

1. комбинација 2. комбинација 3. комбинација 

А 11 12 19 

Б 22 23 25 

Ц 31 35 38 
 

А 14 17 18 

Б 21 27 28 

Ц 33 36 39 
 

А 13 15 16 

Б 24 26 37 

Ц 31 35 38 
 

Главни добитак у основној игри „Бинго деветка“ слиједи за свих девет погодака на једној од три 

комбинације тикета. 

Категорија Добитак Начин остваривања 

1. Бинго деветка Погођено свих 9 бројева у једној комбинацији 

2. Бинго шестица Погођено 6 бројева у било која два реда у једној комбинацији 

3. Нула од 9 Промашено свих 9 бројева у једној комбинацији 

4. Бинго тројка Погођена три броја у било ком реду у једној комбинацији 

Гарантовани износ за Бинго деветку је 10.000 КМ. 

1. Ред. Број начина да се из скупа A = {11, 12, …, 19} извуче потскуп са три броја је   
  = 84, тј.  

84
)!39(!3

!9

3

9












. 

гдје је три факторијел 3! = 123 = 6, шест факториел 6! = 12...6 = 720, а 9! = 12...9 = 362 880. То је 

број начина да се попуни један ред једне комбинације, матрице 3х3.  

Три поготка у датом ретку имамо са вјероватноћом   

P(xxx) = 
 

  
  0,0119048. 

Два поготка (у једном реду) можемо имати на   
  = 3 начина: xxo, xox и oxx. Трећи непогођени 

број је један од преосталих шест неизвучених, за који има   
  = 6 начина. Према томе, 

вјероватноћа остваривања два поготка датог ретка је  

                                                           
39

 Бинго 9 РС: http://lutrijars.com/bingo9.aspx  

http://lutrijars.com/bingo9.aspx
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P(xxo) =   
   

 /  
  = 

  

  
  0,214286.  

Један погодак (у ретку) можемо имати такође на три начина: xoo, oxo и oox. И заиста,   
  = 3. 

Међутим, два непогођена броја из датог ретка су елементи скупа од шест неизвучених бројеве, 

које је могуће бирати на   
  = 15 начина. Према томе, вјероватнћа остваривања једног поготке 

датог ретка је  

P(xoo) =   
   

 /  
  = 

  

  
  0, 535714.  

Ниједан погодак у датом ретку има вјероватноћу  

P(ooo) =   
   

 /  
  = 

  

  
  0, 238095. 

Поменута четири догађаја су и једине четири могућности за погађање три броја једног ретка. Што 

значи да наведене четири вјероватноће дефинишу једну расподјелу, гдје x  {0, 1, 2, 3} је број 

погодака, те да је збир вјероватноћа један. Да је ово посљедње заиста тачно, видимо и из  

P(xxx) + P(xxo) + P(xoo) + P(ooo) = 
 

  
 + 

  

  
 + 

  

  
 + 

  

  
 = 

  

  
 = 1. 

Изразе за управо израчунате вјероватноће можемо написати прегледном  формулом  

9

3

6

3

3

)(
C

CC
xXP xx  . 

у којој препознајемо хипергеометријску расподјелу40, за N = 9, n = 3, K = 3, k = x. Међутим, ови 

резултати се могу провјеравати експериментом. Тестираћемо их симулацијом на компјутеру. 

import random 
def red1(): 
 A = [11,17,18] 
 S = [x for x in range(11,20)] 
 x = [0,0,0] 
 k = 0 
 T = False 
 for i in range(3): 
  x[i] = random.choice(S) 
  S.remove(x[i]) 
 for j in range(3): 
  if x[j] in A: k += 1 
 x.sort() 
 return k 

def simulator(): 
 n = 100000000 
 m0, m1, m2, m3 = 0,0,0,0 
 for i in range(n): 
  m = red1() 
  if m == 0:m0 += 1 
  if m == 1:m1 += 1 
  if m == 2:m2 += 1 
  if m == 3:m3 += 1 
 p0 = 1.0*m0/n 
 p1 = 1.0*m1/n 
 p2 = 1.0*m2/n 
 p3 = 1.0*m3/n 
 print p0,p1,p2,p3 
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функција simulator() писана у Пајтону41, горе десно, n пута позива функцију red1(), горе лијево. Оне 

симулирају игру Бинго 9 извлачењем три случајна броја из S = {11, 12, …, 19} са уклањањем, за 

дати ред А ={11, 17, 18}, сабирајући бројеве погодака k.  Након n = 100 милиона понављања, 

добијени бројеви погодака mk подијељени са бројем понављања дају учесталост pk таквог 

погађања. Резултат ове симулације је у сљедећој табели. 

Из закона великих бројева теорије вјероватноће, знамо да се учесталост догађаја групише око 

вјероватноће догађаја. То оправдава слична тестирања. 

Врста поготка Вјероватноћа Учесталост (на 100 мил.) 

ХХХ 0,0119048 0,01190053 

ХХО 0,214286 0,21435817 

ХОО 0, 535714 0,5357208 

ООО 0, 238095 0,2380205 

Као што видимо, имамо прилично добро слагање вриједости учесталости са претходно 

израчунатим вјероватноћама.  

2. Нула од девет. Вјероватноћа да у једној комбинацији, на матрици 3х3 са девет бројева, немамо 

нити један погодак је  

 33 )0()0(  XPXP  = 

3
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3
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3

3
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C

CC
  0,0134975. 

Функција red3() симулира игру Бинго 9. У Пајтону је могуће писати и много концизније програме, 

али ради прегледности то овдје не радимо. 

def red3(): 
 A = [11,17,18] 
 B = [23,24,28] 
 C = [32,36,37] 
 SA = [x for x in range(11,20)] 
 SB = [x for x in range(21,30)] 
 SC = [x for x in range(31,40)] 
 x = [0,0,0] 
 y = [0,0,0] 
 z = [0,0,0] 
 ka = 0 
 kb = 0 
 kc = 0 
 for i in range(3): 
  x[i] = random.choice(SA) 
  SA.remove(x[i]) 
  y[i] = random.choice(SB) 
  SB.remove(y[i]) 

Узето је да играч има једну комбинацију чији су 
ретци, овдје кодирани A, B и C, а по три случајна 
броја се извлаче са уклањањем, из скупова 
редом SA, SB и SC, и додају листама x, y и z. 
Сортирање тих листа је додато само ради 
прегледности извучених бројева. Функција 
враћа бројеве погодака по ретцима. 
 
Након позива функције, лијево је играчева 
комбинација, десно су извучени бројеви, а на 
крају је број погодака у првом, другом и трећем 
ретку. 
 
>>> red3() 
[11, 17, 18] [11, 12, 18] 
[23, 24, 28] [22, 25, 28] 
[32, 36, 37] [32, 35, 36] 
(2, 1, 2) 
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  z[i] = random.choice(SC) 
  SC.remove(z[i]) 
 for j in range(3): 
  if x[j] in A: ka += 1 
  if y[j] in B: kb += 1 
  if z[j] in C: kc += 1 
 x.sort() 
 y.sort() 
 z.sort() 
 print A, x 
 print B, y 
 print C, z 
 return ka,kb,kc 

 
Када су на излазу, овдје (2, 1, 2), сва три броја 
нуле, тада нити у једном ретку нема погодака, 
тј. имамо добитак „Нула од девет“. 
 
Уклонимо сувишне дијелове функције 
red3(),рецимо сортирање и штампање, да 
бисмо је могли позивати из функције 
симулатор. Бројимо колико се пута враћају све 
три нуле (m) и тај број дијелимо са бројем 
позива (n = 100 милиона).  
Функција симулатр је сљедећа: 

 
Након n = 100 милиона позива red3() и 
избројаних m догађаја „Нула од девет“, штампа 
се количник m/n који представља релативну 
учесталост, а која би требала бити приближно 
једнака претходно израчунатој вјероватноћи. 

def sim3(): 
       n = 100000000 
       m = 0.0 
      for i in range(n): 
                 ma, mb, mc = red3() 
   if ma+mb+mc == 0: m += 1 
      print m/n 

>>> sim3() 

0.01349902 

Резултат је сасвим у складу са претнодно израчунатом вјероватноћом 0,0134975. 

Нека је дат неки случајни опит и случајни догађај А са вјероватноћом p = P(A). Означимо са   

догађај супротан догађају А. Другим ријечима,   се догоди у датом опиту ако и само ако се А не 

догоди. Вјероватноћу p( ) = 1 – p означимо са q. Нека су исходи понављања случајног опита 

независни догађаји.  

На примјер, догађај А може бити: „У датом ретку нема нити једног поготка“, тј. А = ооо. Тада је  

P(A) = P(ooo) = 
  

  
  0, 238095 и P( ) = 1 – P(ooo) = 

  

  
  0,761905. 

Досљедно овоме, пресјек три догађаја ААА је догађај да у сваком од три ретка нема нити једног 

поготка, па је P(AAA) = P(A)P(A)P(A)  0,0134974, што је заправо претходни резултат. 

3. Тројке. Узмимо сада да је А догађај: „Имамо сва три поготка једног ретка“, тј. А = ххх.  

Вјероватноће догађаја A и комплементарног догађаја   су приближно  

P(A) = 0,0119048  и  P( ) = 1 – P(A) = 0,988095. 

Бинго деветка  настаје када се током извлачења 9 бројева игре Бинго 9 у датој комбинацији три 

пута деси догађај А = ххх. Тада настаје догађај ААА: „У три дата ретка се десио исти догађај – сва 

три поготка“. У случају три понављања догађаја A имамо вјероватноћу:   
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P3(xxx) = P(ААА) =P(A)3 = p3 = (
 

  
)3 = 1,6871810-6. 

Бинго шестица је догађај AA  + A A +  AA, када у два од три ретка имамо сва три поготка. 

Вјероватноћа Бинго шестице је  

P3(xxo) = P(AA  + A A +  AA) =  

P(AA ) + P(A A) + P( AA) =  

3p2q = 3(
 

  
)2

  

  
  0,000420109. 

Бинго тројка је догађај A   + A  +   A. То је догађај да у само једном од три ретка имамо 

сва три поготка. Вјероватноћа Бинго тројке је  

P3(xoo) = P(A   + A  +   A) =  

P(A  ) + P( A ) + P(  A) =  

3pq2 = 3
 

  
(
  

  
)2  0,034869. 

Догађај да нити у једном од три ретка немамо сва три поготка је    . То није догађај Нула од 

девет, игре Бинго 9. Вјероватноћа таквог догађаја (дјелимичног промашаја) је  

P3(ooo) = P(   ) = P( )3 = q3 = (
  

  
)3 = 0,964709. 

Ове вјероватноће су условне, то су бројеви погодака три, два, једног и ниједног ретка, под 

условом да ако имамо „погодак ретка“ то значи да имамо сва три погођена броја у том ретку. 

Опет имамо расподјелу, гдје је Х број 0, 1, 2 или 3 погодака, са вјероватноћама чији збир је један. 

Наиме  

P3(xxx) + P3(xoo) + P3(xoo) + P3(ooo) = p3 + 3p2q + 3pq2 + q3  = (p + q)3 = 1. 

Изразе за управо израчунате вјероватноће можемо написати прегледно  

xxqp
x

xXP 









 3

3

3
)( . 

Овдје препознајемо биномну расподјелу42 B(n, p), гдје је n = 3, а p је вјероватноћа сва три поготка 

датог ретка и q = 1 – p.  

def sim4(): 
        n = 100000000 
        m3, m2, m1, m0 = 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 

Овдје такође радимо симулацију 
функције sim4(). На излазу се 
штампају бројеви m3, m2, m1 и m0, тј. 
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        for i in range(n): 
 ma, mb, mc = red3() 
 if ma+mb+mc == 9: m3 += 1 
 if (ma==3)+(mb==3)+(mc==3)==2: m2 += 1 
 if (ma==3)+(mb==3)+(mc==3)==1: m1 += 1 
 if (ma==3)+(mb==3)+(mc==3)==0: m0 += 1 
         print m3/n, m2/n, m1/n, m0/n 
 
sim3() 
1.66e-06 0.00042236 0.03487499 0.96470099 

бројеви погодака Бинго деветка, 
Бинго шестица, Бинго тројки и 
случајеви када нема нити једног од 
три ретка са сва три поготка. 
 
Позивамо ову функцију и добијамо 
тражена четири резултата, релативне 
учесталости. Добијамо веома добро 
слагање са предвиђеним 
вјероватноћама. 

Резиме за 2. Нула од девет и 3. Тројке је сљедећа табела. 

4. Табела. Вјероватноће добитака на тикету игре Бинго 9. 

Категорија Добитак Вјероватноћа  Учесталост (на 100 мил.) 

1. Бинго деветка 1,6871810-6 1,6610-6  

2. Бинго шестица 0,000420109 0,00042236 

3. Нула од девет 0,0134975 0,01349902 

4. Бинго тројка 0,034869 0,03487499 

Имамо сасвим добра слагања учесталости (у 100 милиона понављања) са претходно израчунатим 

вјероватноћама. 

Шанса добитка је 1 : , гдје је  = 1/p, а p је вјероватноћа датог добитка. Број  је средњи 

очекивани број играња до добитка (в. 16. Став, 5. Бинго 15/90). Називамо га и математичко 

очекивање. Шансе добитака су:  

1. Бинго деветка,   592 705 (10 000 КМ) 

2. Бинго шестица,   2 380 (100 КМ) 

3. Нула од девет,   74 (4 КМ) 

4. Бинго тројка,   29 (2 КМ). 

Као што видимо, категорије добитака43 слиједе одговарајућа математичка очекивања (), али не 

линеарно. Износ премије, у загради, знатно брже расте од средњег броја играња () до добитка.  

У сљедећој табели видимо податке за претходних неколико кола игре Бинго деветка. Датум 

извлачења бројева, број уплаћених комбинација 3х3, број погођених деветки, број комбинација са 

6 погодака у два ретка, број комбинација без иједног погођеног броја, број комбинација са сва три 

погођена броја у једном ретку, а на крају су извучени бројеви тог кола. 

5. Табела. Неколико првих одиграних кола игре Бинго деветка. 

Датум Комб. 9 6 0 3 Бројеви 

02.10.2013. 5961 0 5 85 224 12,13,18, 23,26,28, 33,34,35 

09.10.2013. 4134 0 2 53 132 13,14,18, 23,25,28, 31,35,39 

16.10.2013. 4122 0 3 44 150 11,17,18, 23,24,28, 32,36,37 

Просјечно: 4739 0 3,33 60,67 168,67  
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Очекивано:  0,008 1,99 64,04 163,41  

Просјечан број играних комбинација по колу био је 4.739.  

Грубо речено, за број одиграних комбинација K = 4.739, очекивани број Бинго је око K/. Та 

очекивања су на дну претходне табеле. Примјећујемо да су досадашњи резултати извлачења у 

приличном складу са очекивањима. Потребно је просјечно n = 125 кола, са уплаћених K = 4.739 

комбинација, за извлачење једне Бинго деветке.  

За тачније израчунавање очекиваног броја n кола у оквиру којих ће се извући једна Бинго деветка, 

требаће нам још мало математике и биномна расподјела. 

6. Биномна расподјела. Нека је појава (бар једног) одређеног добитка у једном колу игре догађај 

А. Претпоставимо да је просјечан број уплаћених комбинација по колу К. Досљедно, узимамо да је 

вјероватноћа догађаја А у сваком сљедећем  колу константно p. Вјероватноћа да нећемо имати 

наведени добитак, тј. вјероватноћа догађаја  , такође је константно q = 1 – p. Током n одиграних 

кола, догађај А се може реализивати k пута (0  k  n), односно може се нереализивати (тада се 

реализује  ) n – k пута. Низова дужине n састављених од   и   има 2n. Низова у којима се А 

појављује x пута и   појављује n – x пута има   
  и сви имају исту вјероватноћу pxqn-x. Према томе, 

вјероватноћа да се А у низу од n покушаја реализује x пута је  

xnxn

xx qpCxXPp  )( . 

Догађај А се у низу n кола може десити x = 0, 1, 2, …, n пута и то су све могућности. Са друге стране, 

примјетимо да је  

1)(
00








n
n

x

xnxn

x

n

x

x qpqpCp . 

Према томе, ово је биномна расподјела вјероватноћа, коју можемо означавати B(n,p).  Бројеви  

np  и npq   

су математичко очекивање и стандардно одступање (корјен дисперзије) биномне расподјеле. 

Познавање стандардног одступања је веома користно јер се унутар интервала (-, +) дешава 

значајна већина (више од 2/3) догађаја А. 

7. Примјер. Када је K = 4.739 просјечан број уплаћених комбинација игре Бинго 9, тада је 

вјероватноћа да се појави Бинго деветка p = K1,6871810-6 = 0,007995550759. Супротна 

вјероватноћа је q = 0,992004449241. Пратимо ли извлачења тококом једне године, имаћемо 

углавном n = 52 кола, па је  

  0,42  и    0,64. 
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Према томе, једну Бинго деветку можемо очекивати просјечно тек након више од двије године 

играња са наведеним просјечним бројем уплаћених комбинација. То је сасвим у складу са 

претходном грубом процјеном математичког очекивања.  

Са друге стране, релативно велики број  значи да ће 'расипање' појаве Бинго деветке око 

очекиване вриједности бити релативно велико. 

8. Примјер. Колико требамо имати просјечно уплаћених комбинација К, да би се Бинго деветка 

појављивала отприлике једном у n = 7 кола?  

За одговор на ово питање, такође користимо 6. Биномну расподјелу. Са траженим бројем n кола, 

математичко очекивање је  = 1, док је p = K1,6871810-6. Уврштавањем у дату једначину 

налазимо 1 = 7K1,6871810-6, а отуда приближно K = 84.672. Међутим, како је  

92582 ,0857143 ,0)1068718,114,84672(7 6    

то је интервал од - до + релативно широк. Дакле, биће великих појединачних одступања од 

средње вриједности, али ће просјек појава Бинго деветки остати близак очекивању (). 
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4. Лото 
Лото је игра слична бингу. На случајан начин се извлачи n од N бројева, при чему су n и N 

унапријед познати (n < N), фиксни природни бројеви. Да би се освојила главна награда (енг. 

Jackpot – џекпот), потребно је да играч погоди свих n извучених бројева. Што су бројеви n и N 

већи, ређе су главне награде а њихови износи су већи. Наравно, бројеви n и N се пажљиво бирају, 

тако да би игра била оптимална за дато тржиште.  

Варијација ове игре је да се поред поменутих n0 главних бројева извлачи и n1  (најчешће један, или 
два) допунских бројева, из истог, или неког другог скупа са N1 бројева. По америчкој  

 

класификацији лутрија (в. &1. Врсте лутрија), 
основна игра је '2. Игра на више бројева' са 
ознаком n/N , а варијација је '3. Игра на више 
бројева на два сета' са ознаком n0/N0 + n1/N1. 
 
Једна од најпознатијих организација лото игара 
је MUSL (Multi-State Lottery Association). То је 
америчка, непрофитна организација, која 
обухвата 33 лутрије, укључујући Хот лото (Hot 
Lotto), Мега милионе (Mega Millions), Пауербол  

(Powerball), видео лутрију и „огреби“ картице (scratch tickets). 

Картица за игру Мега милиони, са једном комбинацијом кошта $1, а учесник бира пет бројева из  
основног скупа S0 = {1, 2, …, 75} и шести, тзв. 
мега број из допунског скупа S1 = {1, 2, …, 15}. 
Играчи у Америци радо користе и генератор 
случајних бројева тзв. квик пик (енг. Quick Pick), 
за боље постизање случајности бираних 
бројева. Ако играч погоди свих шест извучених 
бројева, осваја џекпот у вриједности од $15 - 
$656 милиона, новчану награду која му се 
исплаћује у 30 рата. Свака рата је за 5% већа   

од претходне. Остале награде су, за мање од шест погођених бројева, до $1 милион. 

 

Пауербол је такође америчка лото игра са 
џекпотом. Сваке сриједе и недјеље у 23 часа по 
источном времену извлачи се пет бијелих 
лоптица из бубња са 59 лоптица и једна црвена 
лоптица из бубња са 35 њих. Продаја картица се 
прекида сат времена прије извлачења. Цијена 
комбинације са шест бројева је $2. Главна 
награда, за свих шест шест погодака углавном је 
већа од $40, а може се исплаћивати и у ратама 
током 30 година. Током 2013. године је било 16 

добитника џекпота, са износима од $50 до $587 милиона. Остале награде су мање од $1 милион.  

Нови Јужни Велс (енг. New South Wales) са близу 7 милиона становника је најмногољуднија  
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савезна држава Аустралије. Њихова државна лутрија 
(NSW Lotteries) која постоји од 1930. године има 
неколико лото игара: Lotto и Lotto Strike, OZ Lotto, 
Powerball, Instant Scratch-Its, Lucky Lotterie , The Pools.  
 
Аустралијски Пауербол је лото игра типа 6/40+1/20. 
Извлачи се седам бројева, односно 7 лоптица из два 
бубња. Из првог су 6 бројева из скупа S0 = {1, 2, …, 40}, 
а из другог један број из скупа S1 = {1, 2, …, 20}. Једна 
комбинација кошта 1,7 аустралијских долара, а 
извлачења су уторком у 8:30 по Сиднејском времену.   
Тамо је популарна и групна игра, удруживањем играча у тзв. синдикате (Oz Lotteries Syndicate), јер 

организатор даје попусте за куповање више комбинација. 

Највећа европска џекпот лото игра је Евро милиони (EuroMillions). Организатор је британски 

Камелот (Camelot) који приходе од Евро милиона распоређује у здравство, образовање и околину 

(40%), спорт (20%) и тековине (20%). Цијена комбинације је £2, а играч бира пет лоптица са 

бројевима из 1-50, а затим двије са бројевима 1-11 које се зову Лаки старс (енг. Lucky Stars – 

сретне звијезде). Џекпот се осваја за погодак свих пет главних бројева плус оба броја Лаки старс, 

са износима од £10 преко £100 милиона.  

1. Хипергеометријска расподјела 

Најважнија расподјела вјероватноћа у игри лото n од N је хипергеометријска. Подразумијева се да 

су сви бројеви који се извлаче у игри међусобно равноправни, односно да је вјероватноћа 

извлачења сваког од њих једнака.  

1. Вјероватноћа. У најопштијем случају, организатор лото игре n од N на случајан начин извуче n 

бројева из скупа S = {1, 2, …, N}, а играч на својој уплаћеној комбинацији са M бројева погоди m 

бројева. Вјероватноћа таквог случајног догађаја је  
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 биномни коефицијент. 

Биномни коефицијент често означавамо са N

nC , јер то и јесте број комбинација44 n елемената 

класе N, односно број подскупова са n елемената скупа S = {1, 2, …, N}.  

2. Биномни коефицијенти. Израз биномни коефицијент долази од степеновања бинома (ab  0):  

                                                           
44

 Комбинаторика: http://www.elemenat.com/cyr/kombinatorika.php  

http://www.elemenat.com/cyr/kombinatorika.php
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Множећи N бинома (a + b) међусобно добијамо сабирак облика         који се појављује   
  

пута, јер се у низу фактора дужине N фактор b појављује n пута. У таквом низу се преостали број N 

– n пута појављује фактор а, а то се може десити на тачно   
  начина. 

Сами биномни коефицијенти формирају тзв. Паскалов троугао:  

 

На примјер, коефицијенти четвртог степена бинома су 1, 4, 6, 4, 1. Они су у четвртом ретку 

(бројено од нултог) троугла. Збирови 0+1, 1+4, 4+6, ... формирају коефицијенте петог ретка. Опет, 

збир другог и трећег коефицијента петог ретка, тј. 5 + 10 дају елеменат 15 шестог ретка, итд.  

3. Факторијел. Ради прегледности, производ свих природних бројева до n-тог пишемо краће  

n! = 12…n 

и читамо „ен-факторијел“. По дефиницији се узима да је 0! = 1. Лако је алгебарски доказати да је  
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То слиједи и из „чисте“ комбинаторике. Наиме, ако из скупа са N елемената 'издвојимо' подскуп 

са n елемената, тада је у скупу 'остављено' N – n елемената. За сваки узети потскуп са n елемената 

имамо тачно један остављени подскуп са N – n елемената. Према томе, број узетих је тачно једнак 

броју остављених подскупова, а то је и смисао претходне једнакости.   

Трећа важна особина биномних коефицијената, из које произилази горњи Паскалов троугао, је  
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Наиме, лијева страна једнакости једнака је  
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, 

а то је десна страна тражене једнакости. 

4. Доказ вјероватноће. Како доказати израз за горњу вјероватноћу (1.)?  

Укупан број начина да се из скупа од N елемената издвоји n елемената је 








n

N
. Рецимо да нам је 

то познато из комбинаторике. То је број у називнику разломка (1.) десно. У бројнику имамо број 

начина да играч погоди m од M бројева своје комбинације, комбиновано (дакле множено) са 

бројем начина да од преосталих неизвучених N – M бројева формира остатак од n – m бројева 

своје комбинације. То је производ у бројнику наведене вјероватноће.  
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Да би поменуте вјероватноће дефинисале неку расподјелу, потребно је да је њихов збир један. 

Број m је један од 0 до n.  Других могућности нема. Према томе, скуп догађаја X = 0, X = 1, …, X = n 

је потпун. Са друге стране  

1)(
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Ово посљедње је познати Вандермондов45 идентитет.  

5. Вандермондеов идентитет. Доказујемо идентитет, тврђење TN:  
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математичком индукцијом (јер је ријеткост). 

За N = 0 биће једине вриједности свих осталих варијабли нуле. Горњи идентитет (због 0! = 1) је 

очигледно тачан, па је T0 тачно. 

Доказујемо корак индукције, за произвољно N доказујемо импликацију TN  TN+1. Полазимо од 

десне стране одговарајуће једнакости. 
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45

 Vandermonde's identity: http://en.wikipedia.org/wiki/Vandermonde%27s_identity  

http://en.wikipedia.org/wiki/Vandermonde%27s_identity
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а то је лијева страна тражене једнакости. 

Скуп уређених парова (m, P m), гдје смо ставили Pm = P(X=m) и m = 0, 1, …, n чини хипергеометријску 

расподјелу. Хипергеометријска расподјела је једнозначно одређена параметрима N, M и  n, и 

означава се H(N, M, n).  

Лако је показати да за ову расподјелу важи рекурзивна формула  

1
)(
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6. Математичко очекивање. Математичко очекивање случајне промјенљиве m је  

N

M
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Доказ:  
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7. Варијанса. Дисперзија (варијанса) хипергеометријске расподјеле је  
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Доказ: Како је )()()var( 22 mmm   , прво тражимо очекивање квадрата варијабле m.  
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Уведемо ли помоћне ознаке 
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Други коријен варијансе је стандардна девијација (одступање):  
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)var()( mm  . 

У нормалној и сличним расподјелама, већина случајних догађаја (више од 2/3) јавља се у 

интервалу (-, +). 

8. Примјер. Из посуде у којој се налази M црних и N – M бијелих куглица извлачи се n куглица, а 

случајна промјенљива Х је број извучених црних куглица.  

Када се извучена куглица сваки пут враћа у посуду, вјероватноћа извлачења црне куглице је увијек 

иста p = 
 

 
, па скуп уређених парова (х, p) чини Биномну расподјелу B(N,p), са очекивањем  = Np  и 

варијансом var = np(1-p). 

Када je извлачење куглица без враћања извучене куглице у посуду, вјероватноћа извлачења m-те 

црне куглице била би P(m) =   
     

   /  
 , а расподјела хипергеометријска H(N, M, n), са 

очекивањем  = n
 

 
 и варијансом var = 

  

 
(1-

 

 
)
   

   
. 

Посебно, у случају N  , али тако да је  

0limlim pp
N

M

NN



, 

а да при томе n остане константно, хипергеометријска расподјела H(N, M, n) тежи ка биномној 

расподјели B(n,p0). 

9. Примјер. За лото игру 7 од 39 је n = 7 и N = 39, па је вјероватноћа, да ће играч на једној 

комбинацији од M = 7 бројева погодити тачно m бројева: 
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при чему је биномни коефицијент  
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 = 15.380.937. Параметри су.  

i. Математичко очекивање:  =7 
 

  
 = 1,25641. 

ii. Варијанса (дисперзија): var = 7
 

  

    

  

    

    
 = 0,868127. 

iii. Стандардно одступање (девијација):  = √    = 0,931733. 

Сваки број погодака већи од три (тачније од  +  = 2,19) је ријеткост. 
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2. Биномна расподјела 

Претпостављамо да појава догађаја А у неком опиту има вјероватноћу p која се не мијења током 

понављања опита. Када се у опиту не деси догађај А, десио се њему супротан, комплементан, 

догађај који означавамо са  . Дакле, вјероватноћа P(A) = p и P( ) = 1 – p. Ставимо q = 1 – p.  

Дефинишимо случајну промјенљиву (варијаблу) х као број појављивања догађаја А у низу од  

(грч. νι - ни) понављања датог опита. У тих  опита, догађај А може да се уопште не деси, или да се 

догоди 1, 2, ..., па и свих  пута. Варијабла х такође има карактер случајне варијабле, јер свакој 

њеној вриједности припада нека вјероватноћа. Збир тих вјероватноћа је један, тј.  

1)(...)1()0(  xPxPxP ,  

јер догађаји {x=0}, {x=1}, …, {x=}  чине потпун скуп догађаја. 

Низ од  опита у којем се тачно m пута десио догађај А, и према томе  – m пута се десио догађај 

 , на примјер је AA…A   … , гдје се А појављује m пута, а затим    – m пута. Вјероватноћа таквог 

једног низа је pmq-m. Исти број m појављивања догађаја А може се десити на   
  = ( 

 
) начина. 

Отуда, вјероватноћа појављивања догађаја А тачно m пута у низу од  опита је  

mmqp
m

mxP 









 


)( . 

Ово је нама позната биномна расподјела вјероватноћа B(,p). Вјероватноћу P(x=m) = P(x) можемо 

израчунавати помоћу рекурентне релације  

)1(
1

)( 


 xP
q

p

x

x
xP


, 

која се лако доказује скраћивањем разломка P(x)/P(x-1). Међутим, помоћу те релације можемо 

доказати сљедећи став. 

1. Став. Највећу вјероватноћу у биномној расподјели B(, p) има она вриједност x0 њене случајне 

промјенљиве х која задовољава неједнакост  

p – q  x0  p + p. 

Доказ: Ако постоји нека вриједност x0 варијабле х којој припада највећа вјероватноћа, тада је  

P(x0 – 1)  P(x0)  и  P(x0 + 1)  P(x0). 

Искористимо наведене рекурзивне формуле за прву неједнакост.  Након скраћивања добијамо  

qx0  p – px0 + p, 

односно  
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x0  p + p. 

То је десна тражена неједнакост. Искористимо ли рекурзивне формуле за другу неједнакост, 

слично добијамо  

p – q  x0. 

То је лијева тражена неједнакост. 

Размак граница унутар којих лежи x0 је (p+p) – (p – q) = p + q = 1. Према томе, ако p – q није 

цијели број, тада постоји један једини цијели број x0 који има максималну вјероватноћу, а ако p – 

q јесте цијели број, тада је и p+p цијели број, што значи да постоје два цијела броја са поменутом 

особином. 

2. Примјер. Посматрамо једно коло игре лото n од N у којој је уплаћено  (грч. κάππα - капа) 

комбинација. Број m-тица, тј. број х комбинација које имају тачно m погодака, има биномну 

расподјелу B(, pm), гдје је pm вјероватноћа хипергеометријске расподјеле (&1.1.).  

Највјероватнији број комбинација са m погодака је x0 = pm. 

3. Примјер. Посматрамо извлачење бројева у игри лото n од N током  кола, при чему је просјечан 

број уплаћених комбинација био  .  

Нека је случајан догађај А: „На једној комбинацији, играч је постигао тачно m погодака“. Тада број 

х појављивања догађаја А низу од  кола, има биномну расподјелу B(,pm), гдје је pm вјероватноћа 

хипергеометријске расподјеле (&1.1.).  

Највјероватнији број комбинација са m погодака сада је x0 = pm. 

За лакше проучавање биномних расподјела, дефинишемо функцију  

g(t) = (q + pt). 

Примјетимо да је функција g(t) заправо сљедећи полином од t.  
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гдје су P(x) вјероватноће биномне расподјеле, да се дати догађај десио х пута. 

4. Став. Случајна варијабла х биномне расподјеле B(,p) има:  

i. Математичко очекивање: (x) = p,   

ii. Варијансу (дисперзију): var(x) = pq,  

iii. Стандардно одступање (девијацију): (x) = √  . 

Доказ: i. (x) = ∑   ( )

   . Узимањем извода по t  функције g(t) добијамо  




 



1

11 )()(
x

xtxxPptqp , 

одакле за t = 1 добијамо  
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1 )()(
x

xxPpqp , 

а због q + p = 1 излази  

pxxP
x





0

)( ,  

што је и требало доказати.  

ii. var(x) =(x2) – 2(x). По дефиницији је  
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узимањем извода по t налазимо  
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Опет, стављајући t = 1 и због q + p = 1 добијамо  
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Сада, и због (x) = p, имамо  

pqpppx   22 )()1()var( ,  

што је и требало доказати.  

iii. (x) = √  . Слиједи непосредно из претходног. 

3. Лото 7/39 

У државама које су настале распадом Југославије, најпопуларнија лутријска игра је лото 7 од 39, 

без допунског броја. То је лутријска „игра на више бројева“, односно лото игра типа 7/39. 

 Организатор лото игре n = 7 од N = 39 на случајан начин извуче седам (n) бројева из скупа S = {1, 2, 

…, 39}, а играч на својој уплаћеној комбинацији са M = 7 бројева погоди m (0  m  7) бројева. 

Вјероватноћа таквог случајног догађаја је   
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У називнику је биномни коефицијент 
7...21

33...3839

7

39













 = 15.380.937. Број погодака m може 

узимати вриједности цијелих бројева од 0 до 7, па израчунавамо вјероватноће.  

m P(m) 

0 0,218833 

1 0,412416 

2 0,274944 

3 0,0818286 

4 0,0112867 

5 0,000677202 

6 0,0000145635 

7 6,5015510-8  

збир: 1 
 

У табели лијево су израчунате вјероватноће за 
m = 0, 1, …, 7. Када саберемо свих осам 
резултата, заокружено на пар децимала више 
од приказаних, добијамо збир тачно један. Да је 
то тачан збир у случају тачних вриједности 
вјероватноћа гарантује  Вандермондеов 
идентитет (&1.5.). 
 
Хипергеометријска расподјела H(39,7,7) има 
математичко очекивање  

 =7 
 

  
 = 1,25641. 

Овај број   1,3 је просјечан очекивани број погодака играча по комбинацији са седам бираних 

бројева. Варијанса (дисперзија) и одступање (девијација) ових погодака су   

var = 7
 

  

    

  

    

    
 = 0,868127 и   = 0,931733. 

Интервал најчешћег броја погодака (-, +) је у интервалу од 0,324677 до 2,18814. Дакле, један 

или два поготка су оно што играч може очекивати уплаћујући своју комбинацију. Са друге стране, 

када се заврши више кола, имамо статистике.  
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Ако је у датом колу било уплаћено   комбинација, тада очекивани број m-тица износи P(m), гдје 

је P(m) вјероватноћа да ће се у појединој комбинацији десити m погодака (в. примјер &2.2.). 

Дакле, број седмица, шестица, ..., нула, уопште m-тица, који се деси у једном колу игре лото 7/39 

зависи од броја уплаћених комбинација . Очекивани број m-тица је P(m).  

1. Примјер. Лутрија Србије је током 2012. године у 104 кола имала46 просјечан број уплаћених 

комбинација око  = 730.000. У другој колони табеле је просјечан очекивани број P(m) извучених  

m P(m) (m) извучених 

0 159 748 353,3 - 

1 301 064 420,6 - 

2 200 709 381,5 - 

3 59 734,9 234,2 59 675,3 

4 8 239,29 90,3 8 251,44 

5 494,357 22,2 509,558 

6 10,6313 3,3 15,2019 

7 0,0474613 0,22 0,0384615 
 

седмица, шестица, итд. m-тица по колу. У трећој 

колони је  стандардно одступање (m), корјен 

варијансе var  pq, док су p и q = 1 – p 
вјероватноћа дате m-тице, односно 
вјероватноћа да се дата m-тица неће десити.  
Стварни просјечни број извучених бројева је у 

трећој колони.  
 
Као што видимо из табеле, извучени бројеви 
тројки, четворки, петица и седмица су унутар  

очекиваних резултата, док је број шестица превелик. Откуд таква аномалија шестица?  

Симулацијом на рачунару, помоћу програмског језика Пајтон47 тестирамо претходне резултате. 

Функција izvuceni() генерише листу са седам случајних лото бројева 1-39.  

>>> import random 
>>> def izvuceni():    
 lista = []   
 n = 0   
 while n<7:   
  x=random.randint(1,39)  
  if x not in lista:  
   lista += [x] 
   n += 1 
 lista.sort()   
 return lista   

>>> izvuceni() 
[5, 8, 15, 25, 26, 27, 36] 

Затим, функција test() позива извлачење лото 1-39 бројева K = 730.000 пута, и тестира 

најесктремнију ситуацију, да су свих  комбинација играча (просјечног кола 2012.) уплатили једну 

те исту комбинацију [1,2,3,4,5,6,7]. Наравно, не очекујемо да се ова комбинација по броју 

погодака разликује од било које друге комбинације, нити од било какве мјешавине других (такође 

) комбинација. И заиста, то потврђује резултат вишеструког позивања програма  test(), као и 

варијација тог програма, што се надам да ћете и сами провјеравати. 

                                                           
46

 Лото Србије 2012: http://www.elemenat.com/docs/LutrijaSrbije2012.xlsx  
47

 Python програмирање: http://www.elemenat.com/cyr/wiki/index.php?title=Python 

http://www.elemenat.com/docs/LutrijaSrbije2012.xlsx
http://www.elemenat.com/cyr/wiki/index.php?title=Python
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>>> def test(): 
 K = 730000 
 m0,m1,m2,m3,m4,m5,m6,m7 = 0,0,0,0,0,0,0,0 
 for k1 in range(K): 
  x = izvuceni() 
  p = (1 in x)+(2 in x)+(3 in x)+(4 in x)+(5 in x)+(6 in x)+(7 in x) 
  if p == 0: m0 += 1 
  if p == 1: m1 += 1 
  if p == 2: m2 += 1 
  if p == 3: m3 += 1 
  if p == 4: m4 += 1 
  if p == 5: m5 += 1 
  if p == 6: m6 += 1 
  if p == 7: m7 += 1 
 print m0,m1,m2,m3,m4,m5,m6,m7, m0+m1+m2+m3+m4+m5+m6+m7 

>>> test() 
159832 300563 201438 59486 8204 468 9 0 730000 

Резултати пуштања програма test() 20 пута у сљедећој табели. У горњем, насловном ретку је број 

погодака m = 0, 1, …, 7. Затим слиједе резултати 20 узастопних тестова. У дну, на зеленој подлози 

су вјероватноће хипергеометријске расподјеле (&1.1.) за дато m по колонама. Испод, на сивом, 

налазе се просјечне вриједности резултата тестова, а сасвим испод је ред са 730.000pm, тј. са 

очекивањима бројева погодака из текуће колоне. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

159832 300563 201438 59486 8204 468 9 0 

159470 300802 201037 59826 8395 459 11 0 

159967 301188 200483 59465 8358 531 8 0 

159478 300867 201023 60075 8079 470 8 0 

160230 300754 200488 59803 8203 513 9 0 

159640 300547 201422 59499 8380 503 9 0 

159283 301716 200706 59755 8053 479 7 1 

159983 300905 201099 59243 8277 484 9 0 

159510 300994 200560 59947 8476 496 17 0 

158770 301379 201473 59712 8174 479 13 0 

159675 300808 200823 59886 8288 510 10 0 

160275 300132 201142 59674 8302 466 9 0 

160300 300410 200704 59745 8336 490 15 0 

159209 301602 200684 59832 8157 508 8 0 

159859 301190 200571 59694 8209 465 12 0 

159468 300829 201432 59560 8225 472 14 0 

160016 301112 200808 59565 8002 481 16 0 

159948 300712 200423 60152 8308 453 4 0 

159825 299805 201603 59975 8263 513 16 0 
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159578 301331 200691 59543 8380 470 7 0 

0,219 0,412 0,275 0,082 0,011 6,77E-4 1,46E-05 6,5E-08 

159716 300882 200930 59722 8253 486 10,6 0,05 

159748 301064 200709 59735 8239 494 10,6 0,05 

Као што видимо, резултати су сасвим у складу са претходним очекивањима. Утолико појава вишка 

шестица остаје загонетнија48.  

4. Допунски број 

Допунски број, слово, или боја, свеједно. Овдје разматрамо израчунавање вјероватноћа које 

обухвата све те опције. Заједничко им је да се све могу категорисати као лутријске „игре на више 

бројева у два сета“, односно као лото игре типа n0/N0+n1/N1. 

Из главног скупа равноправних бројева S0 = {1, 2, …, N0} извлачи се n0 бројева, а из допунског скупа 

S1 = {1, 2, …, N1} извлачи се n1 равноправних бројева. Под „равноправни“ бројеви и даље 

подразумијевамо „једнаковјероватни“. Гледајући само главни скуп и главно извлачење, 

вјероватноћа да играч након избора n0 својих главних бројева, погоди х извучених главних бројева 

износи  
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То је већ виђена хипергеометријска расподјела вјероватноћа (&1.1.). Такође, узимајући у обзир 

само допунски скуп и допунско извлачење, вјероватноћа да играч након избора n1 својих 

допунских бројева погоди y извучених допунских бројева је  
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То је још једна хипергеометријска расподјела. У досадашњим разматрањима није нам био битан 

број погодака у допунском извлачењу, па смо имали само догађај 'х', да је погођено х бројева 

(главног извлачења), са вјероватноћом  

)()( 0 xPxP  . 

                                                           
48

 Постоји ли могућност да су званични подаци били са грешком? Да је приказан вишак шестица. 
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Међутим, када је за неки број погодака (х) главног извлачења битан број погодака (у) допунског 

извлачења, тада је ‘x+y’ догађај да је у главном извлачењу погођено x бројева и у допунском y 

бројева. Вјероватноћа таквог догађаја је очигледно 

)()()( 10 yPxPyxP  . 

1. Примјер. Хрватски лото има два кола седмично, сриједом и суботом. У сваком колу игре Лото 

7/39 извлачи се седам различитих бројева из скупа S = {1, 2, …, 39}, а затим још један допунски 

број из истог скупа. Цијена једне комбинације је 2 куне. У тој игри постоји пет врста добитака: 

i. Седмица – погођено је свих 7 извучених бројева; 

ii. Шест плус допунски број – погођено је 6 од седам извучених бројева и допунски број; 

iii. Шестица – погођено је 6 од седам извучених бројева; 

iv. Петица – погођено је 5 од седам извучених бројева; 

v. Четворка – погођено је 4 од седам извучених бројева. 

Вјероватноћа седмице, петице и четворке се израчунава једнако као да нема допунског броја:  
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mP ,  

гдје је у називнику број комбинација   
   = 15.380.937, a m је цијели број од 0 до 7. Међутим,   

m P(m) 

0 0,218833 

1 0,412416 

2 0,274944 

3 0,0818286 

4 0,0112867 

5 0,000677202 

6+0 0,0000141084 

6+1 4,55109x10-7  

7 6,50155х10-8  
 

случај m = 6 се раздваја у двије вјероватноће, 
вјероватноћу шестице без (6+0) и шестице са 
(6+1) погођеним допунским бројем:  

P(6+0) = P(6)
  

  
   и  P(6+1) = P(6)

 

  
. 

Наиме, након извлачења 7 бројева за допунски 
број је остао 1 од 32, а изгледи су 31/32 да се тај 
број промаши. Догађаји да се добије шестица 
са и без допунског броја су дисјунктни.  
 
Таблица вјероватноћа је лијево. Збир свих ових   

вјероватноћа (без заокруживања) је тачно један. Према томе, имамо неку расподјелу 

вјероватноћа случајне варијабле х1: „укупно погодака“. Средња вриједност, математичко 

очекивање те варијабле је (x1) = 0P(0) + 1P(1) + … + 5P(5) + (6+0)P(6+0) + (6+1)P(6+1) + 7P(7) = 

0P(0) + … + 5P(5) + 6P(6)
  

  
 + 6P(5)

 

  
 + P(6)

 

  
 + 7P(7) = ∑  ( ) + P(6)

 

  
 = (x) + 4,5510910-7, 

гдје је (х) = n
 

 
 = 7

 

  
 = 1,25641 математичко очекивање игре лото 7/39 без допунског броја. 

Дакле, математичко очекивање игре лото 7/39+1/39 је (x1)  1,25641. 

Да бисмо боље разумјели овакву једну игру са допунским бројем, узимамо насумице 20 

узастопних кола Хрватског Лотоа 7/39,  из 2013. године:  
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Уплата 7 6+1 6+0 5 4 Комб. 

1756377,0 0 0 3 369 8639 
 1758351,6 0 1 15 662 11392 
 1795102,2 0 0 21 1036 15019 
 1790046,0 0 5 18 809 12436 
 1684735,2 0 0 8 558 11667 
 1744650,0 0 0 12 733 12545 
 1756254,6 0 0 24 914 13616 
 1723735,8 0 0 17 808 11801 
 1718035,2 0 0 3 423 8786 
 1725123,6 0 2 15 722 11388 
 1792769,4 0 0 5 424 9610 
 1826825,4 0 1 19 1083 15066 
 1838930,4 0 1 12 687 11833 
 1760938,2 0 1 7 676 10170 
 1779908,4 0 0 6 445 9500 
 1726020,0 0 1 25 785 11818 
 1737707,4 0 0 17 681 10923 
 1753299,0 0 0 8 664 12518 
 1784881,8 0 3 15 701 11956 
 1750165,2 1 0 26 1068 15881 

 1760192,82 0,05 0,75 13,8 712,4 11828,2 
   6,50х10-8  4,55х10-7  1,41х10-5  6,77 х10-4  1,13 х10-2  
   769046,85 1647957,536 978142,5373 1051975,76 1047976,953 1099020 

У првом ретку у врху је 85. коло играно 23.10.2013, у дну је 66. коло дана 17.08.2013. У првој 

колони је износ уплате у кунама за текуће коло. Затим по колонама сљеди број добитника. 

Непознат је број уплаћених комбинација. 

Хрватска лутрија не објављује број уплаћених комбинација, већ само износ уплата, а у том износу 

су уплаћене комбинације по 2 куне и опционо игра Супер 7 за додатну куну, или игра  Јокер за 

додатних 5 куна. Зато статистички процјењујемо вјероватноћу  

(вјероватноћа добитка) = (број добитника) : (број комбинација) 

одакле добијамо формулу за процјену броја комбинација  

(број комбинација) = (број добитника) : (вјероватноћа добитка). 

Из просјечних бројева добитника и вјероватноћа добитка по колонама, израчунавамо средњу 

вриједност броја уплаћених комбинација у дну колоне десно. Тај број комбинација је мало више 

од милион. Овдје опет, као и у примјеру из прошлог наслова, налазимо извјесно неслагање са 

бројем добитника награде 6+1. На око милион комбинација, очекивани број добитника награде 

6+1 је (вјероватноћа)х(милион) = 0,455. Међутим, просјечан број наводних добитника је 0,75.  
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Симулације на рачунару, надам се, сада радимо рутински. Прво провјерите да је небитно јесу ли   
0   1   13   696   11816  
0   1   17   669   11760  
0   0   12   725   11660  
0   0   14   701   11619  
0   0   15   750   11548  
0   1   16   666   11867  
0   2   18   709   11638  
0   1   11   705   11945  
1   0   10   665   11729  
0   0   16   722   11669 

комбинације 'расуте', или скоро сви играчи играју исте бројеве! Једна од 
таквих симулација на рачунару, за просјечан број уплаћених комбинација 

по колу  = 1045 000, дала је резултате током 10 кола, приказане у табели 
лијево. Са лијева у десно је број добитника: седмица, 6+1, 6+0, петица и 
четворки. Просјечно добитника по колу је: 0,1  0,6  14,2  700,8  и  11.725,1. 
 
Као што видимо из табеле, замало да постоји добро подударање са 
претходном табелом стварне игре. Само на основу узетих података је 
тешко инсистирати на сумњама да постоји мањак седмица, вишак 
добитника награде 6+1 и слично, бар што се тиче нашег узорка. Поготово  

што циљ ових разматрања није критика, већ анализа.  

2. Примјер. Америчка лото игра Мега милиони49 (Mega Millions) је од 22.10.2013. типа 5/75+1/15. 

Извлачења су уторком и петком, а учествују играчи из 43 државе.  

 

Једна комбинација кошта $1, а играч бира пет различитих бројева из скупа S0 = {1, 2, …, 75} и један 

допунски број из скупа S1 = {1, 2, …, 15}. Првих пет бројева се извлачи на бијелим лоптицама 5/75, 

који се зато зову 'бијели бројеви', а затим се извлачи допунски, 'мега' број (Mega Ball) 1/15. Џекпот 

је главна награда, за 5+1 погодак, која почиње са $15 милиона и расте за најмање $5 милиона 

када год нема добитника у колу па се фонд преноси у сљедеће. Вјероватноће погодака су:  

i. P(5+1) =3,86263x10-9 – награда је џекпот; 

ii. P(5+0) = 5,40768x10-8 – награда је $1.000.000; 

iii. P(4+1) = 1,35192x10-6 – награда је $5.000; 
                                                           
49

 How to Play Mega Millions: http://www.megamillions.com/how-to-play  

http://www.megamillions.com/how-to-play
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iv. P(4+0) = 1,8926895x10-5 – награда је $500 

v. P(3+1) = 0,0000932826 – награда је $50; 

vi. P(3+0) = 0,00130596 – награда је $5; 

vii. P(2+1) = 0,0021144 – награда је $5; 

viii. P(1+1) = 0,0177081 – награда је $2; 

ix. P(0+1) = 0,0467495 – награда је $1. 

Објаснићемо ове вјероватноће детаљније истим редом.  

i. Из скупа S0 са 75 бројева можемо изабрати 5 бројева на   
   = 17.259.390 начина. За сваки од 

ових избора бирамо и допунски, шести број из скупа S1 на још 15 начина. Према томе, за добитак 

џекпота треба само једна од К = 17.259.390 х 15 = 258 890 850 комбинација. Вјероватноћа добитка 

џекпота је  

P(5+1) = 
 

 
 = 3,86263x10-9. 

ii. Из скупа са 75 бирамо 5 бројева на   
   = 17 259 390 начина. Затим, шести број не смије бити 

мега, већ неки од 14 преосталих. Вјероватноћа је  

P(5+0) = 
  

 
 = 5,40768x10-8. 

iii. Погођено је 4 од 5 бројева на тикету, а онај један (пети број) је један од 70 неизвучених, затим 

је погођен и мега број. У бројнику је број комбинација   
   

    
  = 350, па је вјероватноћа   

P(4+1) =   
   

    
 /К = 1,35192x10-6. 

iv. Треба погодити 4 од 5 бројева на тикету и шести број који није један од 5 извучених (један од 

преосталих 70), а затим додатни број не смије бити мега, тј. један је од 14 преосталих из скупа S1. 

Број комбинација у бројнику је   
   

    
   = 4.900, а вјероватноћа  

P(4+0) =   
   

    
  /К = 1, 8926895x10-5. 

v. Погођено је 3 од 5 бројева на картици, која има још 2 од неизвучених 70, а затим је погођен и 

мега број. Комбинација у бројнику има   
   

    
  = 24.150. Вјероватноћа је  

P(3+1) =   
   

    
 /К = 0,0000932826. 

vi. На картици од 5 су погођена 3 и 2 броја од 70 непогођених, а затим је један од 14 који није мега 

број. Тих комбинација је   
   

    
   = 338.100, а вјероватноћа  

P(3+0) =   
   

    
  /К = 0,00130596. 

vii. Погођена су 2 од 5 и нису погођена 3 од 70, а погођен је мега број. Има   
   

    
  = 547.400 

комбинација, па је вјероватноћа  

P(2+1) =   
   

    
 /К = 0,0021144. 
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viii. На картици је погођен само један од 5, али је погођен и мега број. Број комбинација у 

бројнику је   
   

    
  = 4.584.475, а вјероватноћа  

P(1+1) =   
   

    
 /К = 0,0177081. 

ix. Сви пет бројева су промашај, то је 5 из скупа 70 неизвучених бројева, а погођен је мега број. 

Комбинација има =   
   

    
  = 12.103.014, па је Вјероватноћа   

P(0+1) =   
   

    
 /К = 0,0467495. 

Све наведене резултате (i. – ix.) поопштавамо у два корака. Прво дефинишемо вјероватноћу 

хипергеометријске расподјеле (&1.1.) за игру 5/75 без допунског броја  
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гдје је N = 75, M = n = 5 фиксно, а промјенљива  m = 0, 1, 2, 3, 4, 5. Затим дефинишемо вјероватноће 
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Према томе, вјероватноће P(m+), гдје је m = 0, 1, ..., 5 и  = 0, 1 такође представљају неку 

расподјелу вјероватноћа. Дефинишимо нову случајну варијаблу y = m+  : „укупно погодака“, па 

нађимо њено математичко очекивање. 



Математика лутрије I 

Растко Вуковић, Бања Лука, 2013. 
112 

3. Став. Математичко очекивање наведене расподјеле је  
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1
)( 

N

M
ny , 

гдје су је N = 75, M = n = 5 дате константе, а варијабла y = m + , при чему m {0,1,…,5},   {0.1}. 

Доказ: Математичко очекивање, односно очекивана средња вриједност (y) је  
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а то је оно што је и требало доказати. 

Дакле, математичко очекивање Мега милиона је  
 

  
 + 

 

  
 = 

 

 
  = 0,4 и то је онај број погодака којем 

се играч може надати уплаћујући $1.  

Лото игра Мега милиони је добила горња правила, тако да у вријеме писања овог текста није било 

архивских података. 

4. примјер. Највећи џекпот икада у историји лото игара у вриједности од $590.500.000 освојила је 

18. маја 2013. године Глорија Макензи (Gloria C. MacKenzie), 84-годишњакиња која је генератором 

„квик пик“ (quick pick) изабрала случајне бројеве за лото игру Пауербол (Powerball). Амерички 

Пауербол је лото игра врсте 5/59+1/35. Картица за игру кошта $2. 

Сваке сриједе и суботе у 10:59 увече, по источном времену, у САД се извлачи пет бијелих лоптица 
означених бројевима из скупа S0 = {1, 2, …, 59} и једна црвена лопта из бубња са црвеним  

 

лоптицама означених бројевима из скупа   
S1 = {1, 2, …, 35}. Постоји девет врста 
добитака, чије вјероватноће израчунавамо 
слично као у прошлом примјеру (Мега  

милиони). За израчунавање вјероватноћа користимо општу формулу хипергеометријске 

расподјеле (&1.1.), при чему је N = 59, n = M = 5. Водимо рачуна да умјесто 15, као код Мега 

милиона, скуп S1 има 35 елемената. 
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Када израчунате вјероватноће за лото игру Пауербол, онда ћете лако разумјети и шансе за 

добитак, наведене у десној колони на сљедећој слици. Шанса 1 у (in) s је вјероватноћа p = 1/s.  

 

У сљедећој табели су 20 кола Пауербола одиграних у САД узастопно (одозго на доље) сваке суботе 

и сриједе, од 26. октобра до 24. августа 2013. У сјенченим ретцима је број добитника у свим 

државама САД осим Калифорније, а у несјенченим ретцима је број добитника само у 

Калифорнији, датог кола. Колоне 3+0 и 2+1 су избачене због мањка простора. 

Лото коло 5+1 5+0 4+1 4+0 3+1 1+1 0+1 

26.10.2013. 0 6 12 535 863 105082 208003 

 
0 0 3 85 131 12864 25587 

23.10.2013. 1 8 34 1133 2157 219827 428731 

 
0 0 4 181 329 33558 64312 

19.10.2013. 0 5 27 861 1353 176850 384336 

 
0 1 1 125 191 25809 54982 

16.10.2013. 0 2 22 912 1316 148450 292111 

 
0 1 3 131 187 20943 41101 

12.10.2013. 0 1 18 763 1339 150979 300151 

 
0 1 1 88 175 20653 40584 

09.10.2013. 0 7 41 1022 1505 137361 257129 

 
0 0 5 164 221 19831 37161 

05.10.2013. 0 4 27 797 1305 136172 249806 

 
0 1 2 96 184 19936 36694 

02.10.2013. 0 3 18 568 950 109974 212903 

 
0 0 3 93 153 17002 32676 

28.09.2013. 0 0 20 524 865 106632 246476 

 
0 1 3 79 124 15615 36536 
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25.09.2013. 0 1 17 575 1077 105915 198305 

 
0 0 4 81 165 17525 33452 

25.09.2013. 0 1 17 575 1077 105915 198305 

 
0 0 4 81 165 17525 33452 

21.09.2013. 0 5 16 518 940 114822 241419 

 
0 0 5 99 141 18628 39222 

18.09.2013. 1 7 116 4263 6534 679951 1308734 

 
0 2 25 477 741 81759 159006 

14.09.2013. 0 10 53 2059 3077 353166 703365 

 
0 1 6 254 405 46478 94380 

11.09.2013. 0 0 41 1422 2353 256825 500616 

 
0 0 3 219 323 34654 67280 

07.092013. 0 3 41 1425 2208 230074 451521 

 
0 0 9 217 312 32851 64943 

04.09.2013. 0 9 40 961 1698 183806 352842 

 
0 2 8 150 252 28109 53137 

31.08.2013. 0 2 37 1019 1606 174400 340860 

 
0 2 37 1019 1606 174400 340860 

28.08.2013. 0 2 45 1378 2177 167051 291437 

 
0 2 10 215 371 27861 49355 

24.08.2013. 0 4 25 720 1157 137735 269835 

 
0 0 4 121 187 20514 40532 

 
2 94 807 26005 41920 4487502 8782137 

 
0,1 4,7 40,35 1300,25 2096 224375,1 439106,85 

 
5,71E-09 1,94E-07 1,54E-06 5,24E-05 8,17E-05 0,009024456 0,018047284 

 
1,75E+07 2,42E+07 2,62E+07 2,48E+07 2,57E+07 2,49E+07 2,43E+07 

При дну, први уоквирени (четврти ред одоздо) је збир добитника свих двадесет кола у свим 

државама, укључујући Калифорнију. Ред испод је просјечан број добитника дате награде (колоне). 

Сљедећи ред испод су вјероватноће, а сасвим доњи је ред са процјеном броја уплаћених 

комбинација:  

() = (просјечно добитника) : (вјероватноћа добитка). 

Не рачунајући прву колону, број преосталих уплаћених комбинација () је прилично стабилан око 

25 милиона. Мањи процијењени број  у првој колони значи да је током августа – октобра 2013. 

године исплаћено мање главних премија (Grand Prize) од (математички) очекиваног. Просјечна 

главна премија у наведеном периоду била је $141 милион и утолико је већа што се рјеђе добија. 

5. Примјер. Аустралијска лото игра Пауербол (Powerball) је од 1. марта 2013. игра на 7 бројева,  
типа 6/40+1/20. Из главног бубња, са бројевима 1-40, извлачи се 6 
бројева, а из допунског једна од 1-20. Највећи џекпот био је 33   
милиона аустралијских долара. За разлику од америчког, у аустралијском Пауерболу награде се 
исплаћују у једном комаду, без таксе. Аустралијанци примјењују паримутел (фра. Pari Mutuel) 
систем клађења.  
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Организатор подржава „стандардне“ игре у којима се мора уплатити одједном од 4 до 18 простих 
комбинација по 1,7 аустралијских долара и сложеније облике игре.  У овом Пауерболу постоји  

Дивизија Категорија Вјероватноћа 

1 6+1 1 : 76 767 300 

2 6+0 1 : 4 040 400 

3 5+1 1 : 376 312 

4 5+0 1 : 19 806 

5 4+1 1 : 9 123 

6 3+1 1 : 641 

7 4+0 1 : 480 

8 2+1 1 : 10 
 

осам врста награда, тј. дивизија (Division). 
Наведене су у табели лијево. У другој колони x+1 
значи да је погођено тачно x од шест бројева из 
главног бубња и погођен је (један) број 
(Powerball) из допунског, док х+0 значи да 
допуснки број у том случају није погођен. 
Дефинишемо ли шансе, изгледе (енг. odds) као 
просјечне бројеве покушаја до успјеха, онда је 
вјероватноћа количник 1 : (шанса).  У табели су 

дате шансе засноване на појединој игри. 
Како израчунавамо шансе наведене у овој табели? 

Аустралијски Пауербол је лото игра n0/N0+n1/N1 гдје је N0 = 40, n0 = M0 = 6, N1 = 20, n1 = M1 = 1. Ако 

са P0(x) означимо вјероватноћу да се из првог бубња (1-40) од извучених 6 погоди тачно х бројева, 

тада је  
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То је вјероватноћа хипергеометријске расподјеле (&1.1.), гдје је у називнику биномни коефицијент 

једнак   
   = 

       

    
 = 3.838.380. Број погодака х може узети седам вриједности 6, 5, ..., 0 и има 

седам различитих вјероватноћа погодака главног извлачења. За погађање допунског броја важе 

исти закони комбинаторике, рецимо са бројем погодака y. Из скупа од 20 извлачи се само један 

број, који играч може погодити (y = 1) или промашити (y = 0). Вјероватноћа је  
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гдје је сада у називнику број комбинација   
   = 

  

 
 = 20. Једина два могућа случаја ове 

вјероватноће су P1(0) = 
  

  
 и  P1(1) = 

 

  
. Вјероватноћа догађаја x+y је производ  

)()()( 10 yPxPyxP  ,  

а реципрочне вриједности ових производа су шансе наведене у табели. 
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На примјер, 
20
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 = 2,65737х10-6. Реципрочна вриједност 

овог броја је приближно 376.312, а то је број наведен у табели у 3. дивизији. 

6. примјер. Британска, европска лото игра Евро милиони (EuroMillions) је врсте 5/50+2/11. 

Извлачења су сваког уторка и петка у 20:45 по централно-европском времену (CET) у Паризу. Играч 

бира пет главних бројева из скупа S0 = {1,2,…,50} и два различита броја 'срећне звијезде' (lucky star) 

из скупа S1 = {1,2,…,11}, а резултати се објављују већ након два часа. Та правила су од 10.05.2011.  

Цијена једне комбинације Евро милиона је £2.00, а могућих награда има 13. Вјероватнће награда 

и очекивана премија у еврима су у сљедећој табели.  

1) P(5+2) = 8,58135x10-9 – џекпот; 

2) P(5+1) = 1,54464x10-7 – € 310 751; 

3) P(5+0) = 3,089291x10-7 –  € 51 792; 
4) P(4+2) = 1,93080x10-6 – € 4 143; 
5) P(4+1) = 0,0000347545 – € 201; 
6) P(4+0) = 0,0000695089 – € 101; 
7) P(3+2) = 0,0000849554 – € 59;  
8) P(2+2) = 0,00121769 – € 19; 
9) P(3+1) = 0,0015292 – € 14; 
10) P(3+0) = 0,00305839 – € 12; 
11) P(1+2) = 0,00639289 – € 10; 
12) P(2+1) = 0,0219185 – € 8;  
13) P(2+0) = 0,043837 – € 4. 

 
Вриједност џекпота иде од £11 до £164 у милионима.  

Вјероватноће израчунавамо опет у два корака. Прво је вјероватноћа хипергеометријске 

расподјеле  

50
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45

5

5

0 )(
C

CC
mP mm  , m  {0, 1, 2, 3, 4, 5}. 

Називник је константа   
   = 2.118.760, док је број главних погодака m промјенљив. Те 

вјероватноће комбинација из првог скупа S множимо са одговарајућим из другог S1:  
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2

2
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jj 
 , ј  {0, 1, 2}. 

Овај називник је такође константан,   
  = 36, а број погодака срећних звијезда ј је промјенљив. 

Коначно, вјероватноће Евро милиона су  
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Лако је доказати да ова формула дефинише неку расподјелу, тј. да је збир свих вјероватноћа (m = 

0, 1, 2, 3, 4, 5 и ј = 0, 1, 2) један. Наиме, свака од вјероватноћа P0(m)  и P1(ј)  представља неку 

(хипергеометријску) расподјелу, па је  
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У сљедећој табели су резултати првих 20 кола 2013. Еуро милиона.  То су извлачења Еуро милиона 

од 1. јануара до 8. марта. У заглављу су награде, а испод у колонама су бројеви добитника 

одговарајућих кола. Због ширине табеле, задржано је само 8 колона. Џекпот је исплаћиван у 6 

кола, са просјечном вриједношћу од 39.138.524 евра. 

5+2 5+1 4+2 4+1 4+0 3+1 3+0 2+0 

3 2 50 996 2257 46444 107533 1613896 

0 4 52 1292 2939 53005 125358 1712337 

0 3 41 705 1261 35136 63819 941485 

1 5 79 1251 2276 56477 103499 1472297 

0 1 32 55 1221 24162 60761 903494 

0 4 42 972 2147 64501 102326 1530681 

0 2 33 633 1122 28096 55414 897869 

1 1 63 1223 2393 56616 108564 1559166 

2 10 77 867 1519 33262 60870 859634 

0 4 54 922 1995 43494 96708 1395747 

0 3 31 634 1098 29771 52421 819983 

0 3 31 958 2850 41289 132760 1822677 

0 15 89 1404 2464 50628 90443 1117184 

0 5 94 1465 2658 65881 124185 1684171 

1 9 51 1238 2126 50212 86780 1167758 

0 3 33 854 1946 40424 91572 1405200 

0 1 81 1042 2117 43104 86871 1122172 

0 3 48 1101 1966 50878 91201 1385387 

0 7 54 786 1504 36273 68046 977303 

1 3 49 1108 2536 53157 122432 1789559 

8,58E-09 1,54E-07 1,93E-06 3,48E-05 6,95E-05 0,00153 0,00306 0,04384 

0,45 4,4 54,2 975,3 2019,75 45140,5 91578,15 1308900 

5,24E+07 2,85E+07 2,81E+07 2,81E+07 2,91E+07 2,95E+07 2,99E+07 2,99E+07 

У дну табеле, трећи редак одоздо су вјероватноће p добитака. Сљедећи, други редак одоздо је 

просјечан број d добитника колоне. У самом дну је редак са процјеном броја уплаћених 

комбинација дате колоне  = d/p. Као што се види, просјечан број комбинација у свим колонама 

осим у првој, је веома стабилних око 30 милиона.  

7. Примјер. Уопште, нека су дата два (произвољна) природна броја N0 и N1 која дефинишу два 

скупа бројева, основни S0 = {0, 1, …, N0} и допунски S1 = {0, 1, …, N1}. Нека су дати цијели бројеви n0 
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 S0 и n1  S1, и лото игра типа n0/N0+ n1/N1. На случајан начин се извлачи n0 бројева из основног 

скупа и n1 бројева из допунског. Сви бројеви су при извлачењу међусобно равноправни.  

a) Колика је вјероватноћа погађања m0 = 0, 1, …, n0 бројева из основног m1 = 0, 1, ..., n1 бројева 

из допунског скупа? 

b) Колико је математичко очекивање збира m0 + m1? 

c) Колика је варијанса (дисперзија) збира? 

Рјешења: a) Тај је случај разјашњен већ на почетку овог параграфа. Нека су P0(m0) и P1(m1) 

вјероватноће лото игара типа n0/N0 и n1/N1, које знамо израчунати (&1.1.), тада је вјероватноћа 

лото игре n0/N0+ n1/N1  

)( 10 mmP   = )()( 1100 mPmP   = 































































1

1

11

11

1

1

0

0

00

00

0

0

n

N

mn

nN

m

n

n

N

mn

nN

m

n

. 

Вјероватноћа лото игре са допунским бројем једнака је производу вјероватноћа одговарајућих 

игара без допунског броја. 
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Математичко очекивање лото игре са допунским бројем једнако је збиру математичких 

очекивања одговарајућих игара без допунског броја. 

c) За варијансу користимо познату формулу var(x) = (x2) – 2(x).  
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Варијанса лото игре са допунским бројем једнака је збиру варијанси одговарајућих игара без 

допунског броја. 

5. Систем 

Лото систем је брз и лак начин да играч повећа број својих игара, уплаћених комбинација у 

поједином колу игре. Повећањем броја комбинација увећавају се шансе за добитак, али се 

повећава и цијена игре. У свијету постоје два типа системских игара, са више и са мање бројева. 

Први тип система се игра и код нас. 

Учесник у игри лото n = 7 од N = 39 може да одигра појединачну комбинацију на M = 7 бројева, 

или систем комбинацију на M > 7 бројева. Системско играње комбинација са више бројева, код 

нас подразумјева избор од M1 = 8 до закључно M2 = 17 бројева у групном пољу (систему), у 

зависности од одабраног лото система.  

1. Питање. Играч се опредјелио за лото 7/39 и систем са 9 бројева. На системском листићу је 

бирао, бројеве: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Колико комбинација има играч? 

Одговор: Играч има   
  =   

  = 98/12 = 36 комбинација. Толико има подскупова са 7 чланова, 

деветочланог скупа {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} бројева на које је играч одиграо свој систем. 

Уопште, систем са M = 8, 9, …, 17 бројева има   
  = M(M-1)…(M-7+1)/12…7 појединачних 

комбинација. За комбинације по 7 лото  бројева од 1 до 39, имамо сљедеће случајеве:  

 за систем са 8 бројева, број комбинација је   
  = 8,  

 за систем са 9 бројева, број комбинација је   
  = 36,  

 за систем са 10 бројева, број комбинација је   
   = 120,  

 за систем са 11 бројева, број комбинација је   
   = 330,  
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 за систем са 12 бројева, број комбинација је   
   = 792,  

 за систем са 13 бројева, број комбинација је   
   = 1.716,  

 за систем са 14 бројева, број комбинација је   
   = 3.432,  

 за систем са 15 бројева, број комбинација је   
   = 6.435, 

 за систем са 16 бројева, број комбинација је   
   = 11.440,  

 за систем са 17 бројева, број комбинација је   
   = 19.448.  

Слично израчунавамо за аустралијске лото игре (NSW Lotteries). 

 

Ту су израчунате комбинације за сљедеће иге: Lotto 6/45, Powerball 6/40+1/20, Oz Lotto 7/45 и The 

Pools 6/38. Број n, који је једини битан за ова израчунавања, поред броја система M, је редом по 

колонама: 6, 6, 7 и 6. Знајући број M = 7, 8, …, 20 и број n = 6, 6, 7, 6 формулом за број комбинација 

  
  лако провјеравамо тачност претходне табеле аустралијских лото игара. 

У најопштијем случају, ако у игри лото n/N играч уплати систем са M бројева (n  M  N), уплаћује  

n

nMMM
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комбинација.  Цијена система са више бројева код нас, као и у многим лото играма у свијету, 

једнака је производу цијене једне комбинације и броја комбинација узетог ситема. На примјер, 

ако је цијена једне комбинације 1 новчана јединица, онда је цијена система са 9 бројева 36 н.ј.  

2. Примјер. На сљедећој слици је системски листић лото игре Лутрије Републике Српске. Играч 

изабере број бројева система на које ће играти крстићем (х) доле на један од бројева 8-17, а затим 

у ступцима лијево испод ријечи СИСТЕМ крстићима означи жељене лото бројеве.  

 

Овдје је систем  M = 8 бројева, а лото бројеви су 4, 9, 10, 16, 21, 28, 33 и 38. 

3. Примјер. У лото игри 7/39 је одигран систем на 8 бројева и то на бројеве 4-9-10-16-21-28-33-38, 

а из бубња су извучени бројеви 4-9-10-16-21-28-33. Какви су добици играча? 

Играч има једну седмицу и седам шестица. Шестице су сљедеће:  4-9-10-16-21-28-38, 4-9-10-16-21-

33-38, 4-9-10-16-28-33-38, 4-9-10-21-28-33-38, 4-9-21-28-33-38, 4-16-21-28-33-38 и 10-16-21-28-33-

38. Међутим, нема петица, јер није могуће склопити комбинацију (7 бројева) са 5 извучених плус 2 

неизвучена броја. Такође, нема четворки, нити тројки. 

Када на системском листићу игре лото n/N играч уплати систем са M бројева и међу њима погоди 

m извучених бројева, он постиже више m-торки. Колико?  



Математика лутрије I 

Растко Вуковић, Бања Лука, 2013. 
122 

 

На слици лијево, скициран је број n извучних бројева лото кола, 
број M бројева система играча и број m погодака у систему. 
Погођена m-торка се допуњава до n-торке, са n – m бројева. 
Дакле, допуњава се до  једне комбинације и то са бројевима из  

система који нису извучени (њих је M – m). Начина да се тако формира комбинација је     
   , тј.  

)!()!(
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4. Примјер. У лото игри n = 7 од N = 39, на систему са M = 9 бројева, погођено m = 5 бројева. Играч 

је добио     
    =   

  = 43/12 = 6 петица. Слично добијамо и остале резултате сљедеће табеле. 

 

То је табела са старим цијенама свих могућих погодака за системе игре лото 7/39 Лутрије РС. 

5. Примјер. Аусталијски Пауербол лото 6/40+1/20 систем са M бројева подразумијева да бирамо 

више од шест (n = 6) бројева главне игре, плус допунски број (тзв. Powerball). Тиме се повећавају 

шансе за добитак   
  пута. На примјер, ако играмо систем са M = 9 бројева  (плус допунски број) то 

је еквивалентно игрању   
  =   

  =   
  = 

   

   
 =  84 стандардних игара (са истим допунским бројем).   

При томе, организатор нуди готове пакете са најмање четири игре. 

6. Став. Вјероватноћа m погодака на систему са M бројева лото игре n/N је  
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Доказ: Број свих могућих комбинација (и даље је)   
  = ( 

 
) и то је број у називнику. Када се унутар 

система са M бројева оствари m погодака, тада се међу N – M бројева изван система налази 

преосталих  n – m извучених бројева. Према томе, број повољних комбинација је   
     

   . 

Вјероватноћа је број повољних подијељен бројем свих комбинација. 

Ово је вјероватноћа познате хипергеометријске расподјеле. За разлику од формуле &1.1. гдје су M 

и n једнаки бројеви, сада је M > n. Како је то могуће, да вјероватноће за већи систем M буду веће, 

а да њихов збир опет буде један? 

Погледајмо упоредне вјероватноће за n = 7, N = 39, али за различито M. 

m P(M = 7) P(M = 12) P(M = 17) 

0 0.218833 0.0577358 0.011088 

1 0.412416 0.230943 0.0824671 

2 0.274944 0.346415 0.232848 

3 0.0818286 0.251025 0.3234 

4 0.0112867 0.0941344 0.238295 

5 0.000677202 0.0180738 0.092935 

6 0.0000145635 0.00162201 0.0177019 

7 6.50155×10-8 0.0000514923 0.00126442 

Збир: 1 1 1 

Шта можемо закључити из ове табеле? Већи број погодака постаје вјероватнији на уштрб мањег! 

  
 

Дати су графови за наведене три вриједности лото система M = 7, 12 и 17. На хоризонталним 

осама (апсцисе) су бројеви погодака m = 0, 1, …, 7, а на вертикалним (ординате) су вјероватноће. 

Уочавамо да се максимуми вјероватноћа помјерају у десно када M расте. То значи да су са већим 

системом M веће шансе за добијање веће премије (петице, шестице, седмице). 

Када израчунамо математичко очекивање за наведена три система, добијамо  

7 = 1.25641,  12 = 2.15385  и  17 = 3.05128. 

Према томе, у већем систему (за веће M) можемо се надати већем броју погодака и већој награди, 

али за већу цијену уплате игре. 
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5. Добит 
У наставку се бавимо примјеном претходних ставова и дјела математичке теорије игара у 

економисању неких лутрија. Разматрамо новчана улагања у лутријске игре и добит са становишта 

играча и са становишта организатора игре.  

1. Очекивање играча 

Када имамо случајне варијабле х које узимају вриједности из неког скупа бројева Х са 

вјероватноћама P(X = x), тада имамо расподјелу вјероватноћа. Једна од средњих вриједности је 

математичко очекивање расподјеле које се израчунава формулом  





Xx

xxPX )()( . 

Формално, х може бити број погодака у лотоу, али може бити и (просјечна) вриједност добити за 

дати број погодака. Тада горња формула представља математичко очекивање добити. На тај 

начин смо већ израчунали добит (просјечан губитак) од приближно 22 цента на сваки уложени 

долар у 4. Примјеру (2.2. Орегон кено). 

1. Примјер. У игри ТВ БИНГО 15/90 Лутрије РС се извлаче бројеви од 1 до 90, све док се не утврди 

да постоји барем једна комбинација са свих 15 погођених бројева (в. 2. Примјер, 3.3. Бинго 15/90). 

Узимамо насумице 10 узастопних кола игре Бинго РС. То су 10 извлачења од 09.08.2013. до 

01.110.2013. (22-31. Коло) и налазимо да су просјечне уплате по колу биле 6.287,00 КМ, што значи 

да је просјечан број уплаћених комбинација био 18.861 (три пута већи), а просјечан износ у КМ и 

број добитника дати су у сљедећој табели. Није било Суперџекпота, нити Џекпота. 

Р.бр. Награда Добитника Износ (КМ) Коефицијент 

1 Бинго +37 1,1 1900 5,83214E-05 

2 10 погодака 1,75 185,335 9,27841E-05 

3 14 погодака 20,7 32,741 0,001097503 

4 5 погодака 306,1 3,546 0,016229256 

5 Замјена 105,3 2 0,005582949 

По колонама су наведени: редни број добитка, назив добитка, просјечан број добитника, 

просјечан износ добитка у КМ и коефицијент. Коефицијент је количник (просјечног) броја 

добитника и (просјечног) укупног броја комбинација и он би требао да (приближно) одговара 

вјероватноћи датог добитка. Математичко очекивање добитка играча је збир  

(добит) = ∑ (     ) 
 
   (           )  = 

= 19000,10073697 + ... + 20,000106039   

= 0,232655 КМ. 

гдје је сабирано по свих пет врста добитака. Према томе, очекивана добит је 23 пфенига, док је 

уплата 0,333333 КМ по комбинацији (2 КМ / 6 комбинација). Дакле, играч може очекивати 

просјечан губитак мало мањи од 0,10 КМ по игри (комбинацији). 
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Бинго 15/90 Лутрије РС је мало повољнији за играче од претходно  наведеног америчког кена. 

Међутим, обе су неповољне са становишта зараде. 

2. примјер. Европска лутрија Евро милиони (EuroMillions) има извлачења уторком и петком.  

Награда Износ (€) Вјероватноћа 

5+2 3 2537 699,67 8,58135x10-9 

5+1 353 009,7 1,54464x10-7 

5+0 193 156,09 3,089291x10-7 

4+2 4 511,41 1,93080x10-6 

4+1 225,63 0,0000347545 

4+0 114,98 0,0000695089 

3+2 60,31 0,0000849554 

2+2 18,425 0,00121769 

3+1 15,09 0,0015292 

3+0 13,04 0,00305839 

1+2 9,77 0,00639289 

2+1 8,08 0,0219185 

2+0 4,21 0,043837 
 

Картица за једну комбинацију кошта €2,00.  
Играч  бира 5 лопти из скупа 1-50 и два 
додатна броја из 1-11 који се зову 'Срећне 
звијезде'. За добитак џекпота треба погодити 
свих пет главних бројева и двије Срећне 
звијезде.  
 
Бирамо насумице 10 извлачења, од  1. 
октобра до 1. новембра 2013. Лијево, у 
приложеној табели налазе се просјечне 
исплате добитницима у еврима у том 
периоду, заједно са вјероватноћама . 
Наравно, могли смо користити и претходне 
податке (&4.6. Примјер). 

Математичко очекивање добити је збир свих тринаест производа наведених (просјечних) износа и 

вјероватноћа, тј.  

(добит) = ∑ (     ) 
  
   (            )  = 

3 2537 699,67  8,58135x10-9 + ... + 4,21  0,043837 =  

= € 0,93259. 

Према томе, очекивана добит је (добит)  – €2,00. Дакле, играч може очекивати губитак мало већи 

од једног евра по комбинацији. 

Лото игре су углавном (много) популарније од игре кено или бинго, па опет, очекивана добит 

играча у тим играма је мања. Према томе, не можемо рећи да је новчана добит основни покретач 

лутријских игара. То је економски парадокс ових игара, јер игра има снажну психолошку 

мотивацију.  

Међутим, имамо и формално-математичке парадоксе игара на срећу. Математичко очекивање 

саме игре је лоше, а опет, постоје сретни добитници. Неки од тако наизглед контрадикторних 

принципа су сљедеће теме. 

2. Парондоов принцип 

Парондоов парадокс50 (Parrondo's paradox) математичке теорије игара се може кратко описати 

сљедећом реченицом: нека комбинација губитничких стратегија постаје добитничка стратегија. 

Другим ријечима, двије игре на срећу, свака са негативним очекивањима, могу дати комбинацију 

                                                           
50

 Parrondo’s paradox: http://en.wikipedia.org/wiki/Parrondo's_paradox  

http://en.wikipedia.org/wiki/Parrondo's_paradox
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са позитивним очекивањем. Дакле, играч може прелазећи са једне на другу на регуларан или 

случајнан начин од двије губитничке игре добити једну побједничку. 

За објашњење таквог маневрисања, узмите двије игре A и B и неког одређеног играча. Узмите 

(цијели) број m  2. Нека број t представља број корака, потеза, односно трајање игре, у функцији 

F(t) која је капитал наведеног играча. Опкладе у обје игре су јединичне. 

Прва, игра А, нека је бацање оштећеног новчића, на штету играча, код кога су вјероватноће за 

падање писма и главе сљедеће:  

P(глава) = p1 =  0,5 – ,   P(писмо) = 1 – p1 = 0,5 + , 0   < 1. 

 

Дати играч побјеђује ако падне 'глава', па је  
поремећај (енг. bias) против њега. Да би ова 
игра била фер, требало би бити p1 = 0,5. 
Међутим није, када је разлика вјероватноћа од 
побједе до пораза негативна  
 

P(побједа) – P(пораз) =  

= p1 – (1 – p1) = 0,5 –   – (0,5 + )  

= -2. 
 

 
Друга, игра B, нека је узастопно бацање два новчића, зависно од капитала играча. У првом бацању  

игре B, вјероватноће побједе p2 и пораза 1 – p2 
дати су десно. 

P(глава) = p2 = x – , 

P(писмо) = 1 – P(глава) = 1 – p2 = 1 – x + . 

То прво бацање (у игри B), догађа се када је капитал играча износ дјељив бројем m, тј. када је  

 

F(t) = 0, m, 2m, 3m, … . 
,Када капитал (F) играча није дјељив бројем m тада се 
догађа друго бацање, другог новчића (исте игре B), са 
вјероватноћом побједе p3 и пораза 1 – p3 датим са  

P(глава) = p3 = y – , 

P(писмо) = 1 – P(глава) = 1 – p3 = 1 – y + , 
при чему број y бирамо тако да је xy2 = (1 – x)(1 – y)2, тј.  

x

xxx
y

21

)1(1




 .  

 
Било која вриједност узета за х, између нуле и ½, демонстрираће Парондоов принцип. Посебно, 

када је  

2

2

2

1

2

1

nn

n
x


 ,  n1, n2  {1, 2, 3, …}  и  n1 < n2, 
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тада ће х и y2 бити рационални бројеви и према томе, задржаће поновљивост. Сходно томе, у 

оригиналном раду, Парондо51 је узео х = 1/10 (тј. n1 = 1 и n2 = 3). Слиједимо његово излагање и 

управљање игром помоћу модула m.  

Примјетимо да за m = 2 имамо симетрију F(t)  -F(t) и отуда ефекат „пораз + пораз“  „побједа“. 

Према томе, игра B, због зависности од модула m, захтијева да је m  3. 

Да би игра B била фер, потребно је  

2

32

2

32 )1)(1( pppp  ,  

јер се у друго бацање новчића тада догађа два пута чешће од првог, па је вјероватноћа побједе 

једнака вјероватноћи пораза. Са тако дефинисаним вриједностима p1, p2 и p3, игра A показује 

негативно очекивање за 0 <  < ½. За исто  и за m = 2 или 3, игра B такође има негативно 

очекивање, али је добитничка за m  4. 

Наравно да нећемо детаљно разматрати могућности Парондовог принципа против лутрија52. 

3. Магични квадрати 

Као што неке игре попут шаха или тениса нису сасвим случајне, тако неке игре нису појединачне. И 

док је пласман појединаца транзитиван, у смислу да када први играч побјеђује другог, а други 

трећег, онда први побјеђује трећег, дотле се код екипног такмичења може десити да прва екипа 

побиједи другу, друга трећу, а трећа прву. Парадоксално је да се квалитет играча не преноси на 

екипу53. 

То ћемо доказати помоћу тзв. магичних квадрата, у којима је збир бројева по ретцима, колонама, 

па и дијагоналама исти, а бројеви су сви међусобно различити.  

1. Примјер. Дат је сљедећи магични квадрат 3х3.  

 4 3 8 

9 5 1 

2 7 6 
 

 

Нека бројеви од 1 до 9 представљају пласмане деветорице играча на појединачном турниру. 

Претпоставка је да је то игра знања (шах) или вјештине (тенис), тако да бољи играч лако побјеђује 

лошијег играча. У том смислу је релација доминације појединаца транзитивна. 

Нека су дате екипе А, Б и Ц са по три играча у појединим ретцима квадрата. Нека екипе играју 

свака са сваком, тако да се сваки играч једне екипе бори против сваког играча друге екипе, а 

сусрет се бодује по систему „један сусрет – један бод“, при чему нема нерјешених.  

                                                           
51

 Juan M.R. Parrondo, Dept. Física Atómica, Molecular y Nuclear. GISC. Universidad Complutense de Madrid 
52

 Није у реду да неко из управе лутрије објављује начине за побједу лутрије. 
53

 Др Мирко Стојаковић: СТАЗАМА МАТЕМАТИКЕ, Нови Сад 1977. 
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Примјетимо да у датом магичном квадрату, екипа А побјеђује екипу Б резултатом 2:1. Истим 

резултатом екипа Б побјеђује екипу Ц, али такође и екипа Ц побјеђује екипу А. Према томе, 

релација доминације између ових екипа није транзитивна. Чак и када уопште нема случајности, 

ова нетранзитивност је неотклоњива. 

2. Примјер. Слкикар Албрехт Дирер је конструисао сљедећи магични квадрат 4х4. 

 16 5 2 13 

5 10 11 8 

9 6 7 12 

4 15 14 1 
 

 

У ретцима одозго према доле су бројеви пласмана на топ листи (рејтинга) играча екипа А, Б, Ц, Д. 

Играч са бољим рејтингом (мањим бројем) увије побјеђује лошијег. У том смислу је релација 

доминације транзитивна. Међутим, у сусрету екипа  

А : Б = 2 : 2, Б : Ц = 2 : 2, Ц : Д = 2 : 2 и Д : А = 2 : 2, 

сваки сусрет завршава нерјешено, па се релација доминације не може успоставити. 

3. Примјер. Дат је магични квадрат 7х7. 

 4 29 12 37 20 45 28 

35 11 36 19 44 27 3 

10 42 18 43 26 2 34 

41 17 49 25 1 33 9 

16 48 24 7 32 8 40 

47 23 6 31 14 39 15 

22 5 30 13 38 21 46 
 

 

Екипе по ретцима одозго на доле су А1, А2, ..., А7. Свака екипа има по седам игача, а појединачни 

пласман (индекс снаге) играча је број у квадратићу. Резултати такмичења екипа су сљедећи 

А1 : А2 = 3 : 4, А2 : А3 = 3 : 4, ..., А6 : А7 = 3 : 4, 

дакле, идући редом А1, А2, ..., А7, свака сљедећа екипа је боља од претходне, па ипак  

А7 : А1 = 3 : 4, 

тј. прва екипа је боља од посљедње. 

Овај парадокс, да се снага појединачног не преноси у снагу групе, мађарски математичар П. 

Халмош (Paul R. Halmos54 ) објашњава оваквим баналним примјером. А, Б и Ц су пита од јабука, 

пита од јагода и пита од вишања, а особине су укус, величина и цијена пите. Ако су на 

располагању увијек само по двије пите, може се десити да исти човјек радије узима питу од јабука 

него питу од јагода, затим радије питу од јагода него питу од вишања и питу од вишања радије 

него питу од јабука! 
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 The Paul R. Halmos Papers: http://www.maa.org/archives-spotlight-the-paul-halmos-papers  
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Сличне недосљедности се могу дешавати и приликом гласања, или одлучивања екипа. Такође и у 

играма на срећу. Побједничке комбинације (бројева, куглица, карата, итд.) у улози појединих 

кандидата, могу постати нетранзитивне у групним улогама. Наравно, постоје и случајеви када се 

транзитивност доминације појединаца преноси на транзитивност доминације њихових екипа.  

Ове појаве су предмет математичког истраживања већ и 1785. (Кондорсе, али и Луис Керол, писац 

„Алисе у земљи чуда“), затим 1940. (Данкан Блек), да би 1972. Кенет Ероу, за „теорему 

немогућности“ из ове области добио Нобелову награду за економију. 

4. Буџет 

За разлику од хазардних, коцкарских игара на срећу, улога лутрија је општа добробит, и то како за 

играче тако и за друштво. Од укупно уплаћених средстава, обично пола-пола иде у фонд добитака 

и у различите хуманитарне сврхе, или у државни буџет. Лутрије лако стварају добра окружења за 

права профитабилна друштва. 

1. Примјер. Сматра се да су лутрије углавном италијански изум, од прије 2.000 година. Кажу да је 

зато у реду да је једна од највећих свјетских оператера лутрија управо италијанска Лотоматика 

(Lottomatica S.p.A.) , са сједиштем у Риму. Ова компанија се бави технологијом лутрија од 1990. Са 

око 7.600 запослених је 2010. имала годишњи приход €2,314 милијарди. Њена корпорација GTECH 

основана 29. августа 2006. у САД-у и Лотоматика данас контролишу 63% лутријских послова широм 

свијета.  

Па ипак, најближи славној италијанској лутријској традицији данас је SuperEnalotto, кога 

организује Sport Italia Società a Responsabilità Limitata, или краће Sisal. Та је компанија основана 

1946. Године 1997. је присвојила права над Enalotto и од тада је додавала различите лутрије, 

попут Vinci per la vita – побједа за живот. 

2. Примјер. У САД у великој већини држава коцкање није дозвољено, а организатори лутрија могу 

бити само непрофитне организације. Дистрибуција лутријских фондова је обавезно транспарентна 

и хуманитарна.  

 

На претходној слици је приказана расподјела прихода Лутрије Сјеверне Каролине: 61% иде у 

наградне фондове, 28% у образовање, 7% на провизије трговаца на мало и %4 су 

административни трошкови.  
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На горњој слици је даља подјела средстава Лутрије С. Каролине за образовање, од  2013.  

По узору на САД, организују се и лутрије у многим другим државама.  

3. Примјер. Надзор и регулацију различитих лутријских игара Јужне Африке врши Управа 

националних лутрија (National Lotteries Board South Africa). Са циљем смањења ризика од 

криминала и злоупотреба фондова, Управа прописује да лутријска друштва могу водити само 

непрофитне организације. Све остале, приватне лутрије попут канцеларијске игре „Добитник свих 

улога“ (енг. Sweepstake), морају се одржавати „унутар куће“, или се могу одржавати као 

добротворне вечере, рецимо на некој школској свечаности. 

Чак и оне лутрије које су државно-профитне, обавезно су транспарентне и хумане. Такве су и 

многе чланице Европских лутрија. 

4. Примјер. Европске лутрије и удружење Тото су регистровани по закону Швајцарске у Лозани  
1983, са циљем да допринесу 
јавној добити. Оне 
промовишу вриједности: 
узајамног помагања и заштите 
против илегалних оператера, 
предострожности, 
солидарности и интегритета.   
Међу своје чланове (регуларне, придружене, или посматраче) они наводе и Лутрију Босне и 

Херцеговине, Лутрију Републике Срспке55 и Хрватску лутрију д.о.о. 

Упоређујући званичне податке, доступне и на интернету, можемо примјетити да  приходи лутрија 

са значајним степеном корелације прате буџете својих држава. То значи да промети лутрија расту 

са порастом платежне моћи локалног становништва, и обрнуто. Упоредите ове податке са 

незваничним, увријеженим мишљењем о (можда) обрнутој корелацији прихода других 

коцкарских игара и стандарда живота становништва56.  

5. Примјер. Лутрија Републике Српске А. Д. Бања Лука је основана ратне 1992. године, али је тек 

1994. почела са радом. Лутрија РС је у почетку радила веома скромно, са инстант и експрес 
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 European Lotteries Association: https://www.european-lotteries.org/list/member-lotteries  
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 Постоји схватање да са падом стандарда, слаби држава, расте криминал и расту илегални приходи 
нелегалних радњи коцкарница. Ово не треба мјешати са лутријама! 
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срећком, ЛОТО и спортском прогнозом и у сарадњи са Лутријом Србије. Затим је имала пораст 

промета 1999, када је уведена породична игра ТВ-Бинго, али озбиљнији развој предузећа почиње 

тек од 2006. са on line системом, прво у игри Лото 7/39 on line, а затим и у игри ТВ-Бинго on line. 

Тек од 2008. Лутрија РС има значајнији позитиван буџет.  

 Лутрија РС је у 2008. години остварила промет од приређивања игара на срећу од  

14.170.002,00 КМ, што представља 3,3 % умањење промета у односу на 2007. Разлози за то су 

пад промета некада најпопуларније игре ТВ Бинго (исто се дешава свим приређивачима у 

окружењу) и пад промета инстант и експрес срећки. Најзначајнија игра је и даље лото 7/39, 

која је у структури промета износила око 42%. Инстант и експрес срећке, као и класична 

томбола у структури промета учествовале су са по мање од око 2%.  

 Финансијски најуспјешнија година била је 2009. Те године, 3. јуна Лутрија РС има 89 

запослених, са просјечно исплаћеном нето (бруто) зарадом 831 (1267) КМ. Промет од игара на 

срећу био је 6.141.947 КМ, од чега је у фонд добитака ишло 3.252.817 КМ. Укупна издвајања за 

буџет РС, општина и буџет Брчко Д. била су 902.984 КМ. Следеће године су биле године кризе. 

 У периоду од 01.01.2011. до 30.06.2011. године Лутрија Републике Српске а.д. остварила је 

укупан промет у висини 5.044.300 КМ, од чега је за фонд добитака издвојено 2.666.925 КМ. Тај 

је период био веома неповољан, али је Лутрија РС ипак остварила позитивну разлику између 

прихода и расхода са бруто добити 55.463 КМ, односно нето добити 44.159 КМ – која се добије 

након обрачунатог пореза на добит. Из остварене добити на крају 2011. акционарима је 

исплаћена дивиденда у износу од 63.460,56 КМ. 

 У периоду од 01.01.2012. до 30.06.2012. Лутрија Републике Српске а.д. је остварила укупан 

промет у висини 5.375.127 КМ, што је за 6,56 одсто више него у истом периоду претходне 

године, мада се општи друштвено-економски услови из претходне године нису битније 

промјенили. И даље стоје проблеми транзиције, високе стопе незапослености радно 

способног становништва, у току је пад животног стандарда становништва, прекомпликоване 

законске и правне регулативе, нелојалне конкуренције од стране осталих приређивача игара 

на срећу.  Лото 7/39 је постала најзначајнија игра Лутрије РС, са учешћем од 71,81% у укупној 

понуди. 

Детаљни извјештаји о пословању Лутрије РС током претходних година 2008-2013, такође би 

показали да су приходи у значајној корелацији са стандардном становништва РС, мада су због 

великих уштеда унутар самог предузећа, разлике између прихода и расхода биле стално 

позитивне. 

 


