
Lista 20. Kombinatoryka

Potęgowanie

1. Ile osób musiałoby się urodzić w Polsce w ciągu jednego dnia, żeby zabrakło PESELI?

2. Droga rozwidla się co 100 m. Za każdym razem na rozdrożu wybieramy jedną drogę. Na ilu różnych
drogach możemy się znaleźć po przejściu 10 km?

Mnożenie

3. Ile jest możliwych numerów rejestracyjnych typu DJ26278, tzn. 2 litery i 5 cyfr?

4. Ile różnych dzielników ma liczba 7 · 8 · 9 · 10 · 11?

5. Ile dzielników ma liczba 36000?

6. Ile dzielników ma liczba 27 · 315 · 432010?

Silnia

7. W wyścigu startuje 9-tu zawodników. Ile jest możliwych klasyfikacji końcowych (zakładamy, że
wszyscy dojechali)?

8. W klasie jest 30 krzeseł i 30 uczniów. Na sygnał wszyscy się przesiadają do na dowolne miejsce
(mogą też zostać). Na ile różnych sposobów mogą siedzieć uczniowie po takim przestawieniu?

9. Liczba permutacji zbioru (n + 1)-elementowego jest o 600 większa od liczby permutacji zbioru
n-elementowego. Wyznacz n.

10. liczba permutacji zbioru (n + 3)-elementowego jest 120 razy większa od liczby permutacji zbioru
n-elementowego. Ile jest równe n?

Iloczyny

11. Wybieramy z klasy 20-osobowej przewodniczącego, zastępcę i skarbnika. Na ile sposobów możemy
to zrobić?

12. Ile jest sposobów rozmieszczenia k osób w n-osobowej sali?

13. W olimpiadzie w Vancouver bierze udział 50 biathlonistów. Ile jest możliwych układów na podium?

Symbol Newtona

14. Wybieramy z klasy 40-osobowej 9-osobową delegację. Na ile sposobów możemy to zrobić?

15. Ile podzbiorów k-elementowych ma zbiór n-elementowy?

16. Ile jest podziałów 20-elementowego zbioru na cztery podzbiory 5-elementowe jeśli czwórka jest
uporządkowana? Nieuporządkowana?

17. Ile jest sposobów zapisania liczby 2400 jako sumy pięciu liczb naturalnych (N = {0, 1, ...})?

18. Ile jest sposobów zapisania liczby 2400 jako sumy pięciu liczb naturalnych (N = {1, 2, ...})?

19. Mamy przejść szachownicę n× k z jednego wierzchołka do przeciwnego poruszając się skokami po
bokach pól. Ile jest możliwych dróg?

20. Jakie jest prawdopodobieństwo trafienia szóstki w Totolotku?
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Włączenia i wyłączenia

21. Ile liczb mniejszych od 1000 jest podzielnych przez 3 i 4?

22. Ile liczb mniejszych od 1000 jest podzielnych przez 3 lub 4?

23. Ile liczb mniejszych od 1000 jest podzielnych przez 3 albo 4?

24. Ile jest liczb mniejszych od 1000 podzielnych przez 3, 5 i 7?

25. Ile jest liczb mniejszych od 1000 podzielnych przez 3 lub 5, lub 7, lub 11?

26. Ile jest liczb mniejszych od 1000 podzielnych przez 3 albo 5, albo 7, albo 11?

Inne

27. Ile elementów ma zbiór trójek liczb naturalnych od 1 do n+1 takich, że trzecia liczba jest większa
od dwóch pozostałych?

28. Na podstawie zadania 27. wyprowadzić wzór na sumę kwadratów pierwszych n liczb naturalnych.
Powinno wyjść n(n+ 1)(2n+ 1)/6.

29. Na podstawie zadania 28 wyprowadzić wzór na sumę k-tych potęg pierwszych n liczb naturalnych
(dla k = 3, 4, 5).

30. Oszacowano, że w pewnej partii żarówek jest 3, 5% braków. Wylosowano 100 żarówek z tej partii.
Jakie jest prawdopodobieństwo, że co najmniej 1 ale co najwyżej 7 będą brakami?

31. W pewnym kraju jest 20% blondynów. Do czołgu weszło trzech mieszkańców tego kraju. Jakie jest
prawdopodobieństwo, że żadna z nich nie jest blondynem?

32. Ile jest możliwych rozdań kart do brydża, w których gracz N ma dokładnie 6 pików a S pozostałe
7.

33. Ile jest wyników, w których jest dokładnie sześć jedynek i trzy czwórki jeśli rzucamy n rozróżnial-
nymi kostkami.

34. Na ile sposobów można podzielić zbiór 2n-elementowy na n zbiorów dwuelementowych?

35. Losujem 6 spośród 49 liczb. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że nie wylosujemy dwóch sąsied-
nich liczb?

36. Ile jest trójkątów nierównoramiennych, których boki mają naturalną długość nie większą od n? Co
jeśli utożsamimy trójkąty podobne?
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