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Kombinatoryka, czyli liczenie mo»liwo±ci

Czym jest kombinatoryka? Jest to po prostu liczenie jak du»o jest mo»liwo±ci przy zdarze-

niach, które maj¡ mnóstwo mo»liwych zako«cze«. Na przykªad: ile jest mo»liwych ukªadów

trzech kart wybranych z caªej talii? Na ile sposobów mo»na wybra¢ dru»yn¦ do siatkówki z

caªej klasy? Ile jest mo»liwych rejestracji samochodowych? Numerów telefonów? A co je±li

naªo»ymy dodatkowe ograniczenia przy powy»szych zagadnieniach?

Formalnie, matematycznie, chodzi o to, by policzy¢ liczb¦ elementów pewnego zbioru.

Dla przykªadu mamy pewn¡ klas¦ i zbiór wszystkich mo»liwych szóstek osób (dru»yna

siatkarska). Ile elementów ma ten zbiór? To dokªadnie to samo pytanie, co wcze±niej,

ale jednak troch¦ trudniej postawione. Nie b¦dziemy si¦ wi¦c przesadnie przejmowa¢ tym

formalnym, matematycznym aspektem, a jedynie tym, jak praktycznie policzy¢ ile jest tych

mo»liwo±ci.

Jak mówi wikipedia: "kombinatoryka powstaªa dzi¦ki grom hazardowym". I rzeczywi-

±cie pomy±lmy o pokerze (takiej klasyczej wersji). Jakby±my policzyli wszystkie ukªady

kart, które mo»na dosta¢, a potem wszystkie ukªady, w których mamy pokera, to by±my

wiedzieli jaka jest szansa na to, »e takiego pokera dostniemy. A to tylko jedno z mo»liwych

zastosowa«. Jest jeszcze totolotek, bryd», gieªda i wiele, wiele innych...

Naszym celem dzi± jest poznanie najprostszych reguª, które pozwalaj¡ policzy¢ mo»li-

wo±ci.

Wprowadzenie

1. Ile jest liczb dwucyfrowych parzystych?

2. Ile jet liczb trzycyfrowych? Ile stucyfrowych?

3. Ile jest liczb trzycyfrowych podzielnych przez 7?

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

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

6. Ile jest par typu: (litera, liczba)?

7. Ile jest mo»liwych grup krwii? A gdyby zamiast przeciwciaª A i B byªy: A, B, C, D,

E?

8. Ile osób musiaªoby si¦ urodzi¢ w Polsce w ci¡gu jednego dnia, »eby zabrakªo PESELI?

9. Ile jest mo»liwych numerów rejestracyjnych typu DJ26278 tzn. 2 litery i 5 cyfr?
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Przestawianie elementów (permutacje)

10. Ile jest wszystkich mo»liwo±ci na podium, je±li w wy±cigu biegn¡ pan A, pan B i pan

C?

11. Ile, niekoniecznie maj¡cych znaczenie, sªów mo»na uªo»y¢ ze sªowa KRAM u»ywaj¡c

wszystkich czterech liter? A co je±li nie musimy u»y¢ wszystkich liter?

12. Ile jest przestawie« liter sªowa FERIE?

13. Ile sªów mo»na uªo»y¢ ze sªowa KARTA?

14. Ile sªów mo»na uªo»y¢ ze sªowa APARAT?

15. Ile jest permutacji sªowa MATEMATYKA?

16. Ile jest ustawie« liter ABC i liczb 12345, takich, »e najpierw stoj¡ litery, a potem

liczby?

17. Ile jest ustawie« w kolejno±ci n ró»nych liczb?

18. Ile wynosi n je±li liczba permutacji zbioru maj¡cego n + 1 elementów jest o 600

wi¦ksza od liczby permutacji zbioru maj¡cego n elementów?

De�nicja (Permutacje). Mamy dany zbiór, który ma n elementów (n liczb, osób, kart, ...).

Permutacj¡ nazywamy ka»de ustawienie tych elementów w kolejno±ci. Ju» policzyli±my, »e

wszystkich tkich ustawie« jest

1 · 2 · 3 · ... · n = n!

Kilka ró»nych zada«

19. Ile dzielników ma liczba 36000?

20. Ile jest liczb czterocyfrowych, w których 3 nie wyst¦puje po 4?

21. Ile wynosi n je±li liczba permutacji zbioru maj¡cego n + 3 elementów jest 120 razy

wi¦ksza od liczby permutacji zbioru maj¡cego n elementów?

22. Na ile sposobów mo»na posadzi¢ 150 rycerzy przy okr¡gªym stole?

23. Na ile sposobów mo»na wybra¢ dwie osoby z trzydziestoosobowej klasy?

24. Ile jest u±cisków dªoni gdy wita si¦ 10 osób?

25. Na ile sposobów mo»na wybra¢ trzy liczby spo±ród liczb od 1 do 10 tak aby ich suma

wynosiªa 11?
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