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1 Kombinatoryka - wersja EASY

Kombinatoryka zajmuje się obliczaniem liczby elementów dużych zbiorów. Dostarcza sprytnych
sposobów na dokładne obliczenie ile jest czegoś, o czym bez metod kombinatorycznych moglibyśmy
tylko powiedzieć, że jest tego mnóstwo. Przydaje się w rachunku prawdopodobieństwa i wszędzie
indziej.

Mądre nazwy: permutacje, wariacje, kombinacje (bez powtórzeń), zasada włączeń i wyłączeń.

1.1 Zadania zaczynające się od ile

1. Ile jest par typu (litera, liczba)?

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

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

4. Ile, niekoniecznie mających znaczenie, słów można ułożyć ze słowa KRAM używając wszyst-
kich czterech liter? Używając dowolnej ilości liter?

5. Ile słów można ułożyć ze słowa KARTA? Ile z nich ma sens?

6. Ile jest permutacji słowa MATEMATYKA?

7. Ile jet liczb dwucyfrowych? Ile stucyfrowych?

8. Ile jest liczb o ustalonej ilości cyfr n, w których cyfry się nie powtarzają?

9. Ile dzielników ma liczba 36000?

10. Ile jest sposobów zapisania liczby 2400 jako sumy pięciu różnych liczb naturalnych?

11. Ile jest liczb czterocyfrowych, w których 3 nie występuje po 4?

12. Ile wynosi n jeśli liczba permutacji zbioru mającego n + 1 elementów jest o 600 większa od
liczby permutacji zbioru mającego n elementów?

13. Ile wynosi n jeśli liczba permutacji zbioru mającego n + 3 elementów jest 120 razy większa
od liczby permutacji zbioru mającego n elementów?

14. Ile jest uścisków dłoni gdy wita się 10 osób?

15. Ile jest trzycyfrowych liczb mniejszych od 555 o cyfrach ze zbioru {1, 2, 3, ..., 9}?

16. Ile elementów ma zbiór skończony, który ma 79 podzbiorów o co najwyżej dwu elementach.

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

18. Ile jest liczb mniejszych od 1000 podzielnych przez 3, 5 i 7?
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1.2 Zadania zaczynające się od na

19. Na ile sposobów można wybrać dwie osoby z trzydziestoosobowej klasy?

20. Na ile sposobów można wybrać k osób z trzydziestoosobowej klasy?

21. Najwięcej możliwości wyboru k osób spośród trzydziestu jest gdy k = . . .?

22. Na ile sposobów 7 osób może usiąść w sali z 40 miejscami?

23. Na ile sposobów można posadzić 150 rycerzy przy okrągłym stole?

24. Na ile sposobów można wybrać trzy liczby spośród liczb od 1 do 10 tak aby ich suma wynosiła
11?

25. Na 5 różnych posad zgłosiło się 15 kandydatów. Na ile sposobów można obsadzić stanowiska?

1.3 Zadania nie zaczynające się ani od ile ani od na

26. Do windy w ośmiopiętrowym budynku wsiadło 5 osób. Na ile sposobów mogą opuścić na
różnych piętrach windę?

27. Ze zbioru cyfr {0, 1, 3, 4, 5, 6} losujemy kolejno ze zwracaniem dwa razy po jednej cyfrze i
zapisujemy je w wylosowanej kolejności jako liczbę dwucyfrowa. Ile w ten sposób możemy
otrzymać wszystkich liczb:

(a) dwucyfrowych,
(b) dwucyfrowych podzielnych przez 5,
(c) dwucyfrowych parzystych,
(d) dwucyfrowych mniejszych od 45,
(e) większych od 32.

28. Porządkując na różne sposoby zbiór {1, 2, 3, 4} otrzymujemy za każdym razem pewną liczbę
czterocyfrową. Ile możemy w ten sposób otrzymać:

(a) różnych liczb,
(b) różnych liczb parzystych,
(c) różnych liczb w których cyfra setek jest o jeden większa od cyfry dziesiątek,
(d) różnych liczb podzielnych przez 3.

29. Każdej z 4 osób przyporządkowujemy dzień tygodnia w którym się urodziła. Ile jest możliwych
wyników takiego przyporządkowania jeśli:

(a) każda z tych osób mogła urodzić się w dowolnym dniu tygodnia,
(b) każda z tych osób urodziła się w innym dniu tygodnia.

30. W pudełko ułożono 2004 pustych pudełek, z kolei, w niektórych z tych 2004 pudełek ułożo-
no kolejnych 2004 pudełek (oczywiście mniejszych). Wkładanie tych pudełek kontynuowano
przez pewien czas. Obliczyć, ile zostało pustych pudełek, jeśli wiadomo, że pudełek zawiera-
jących inne pudełka jest 2004.

31. Załóżmy, że prawdopodobieństwo czołowego zderzenia przy wyprzedzaniu ciężarówki bez
możliwości sprawdzenia czy z naprzeciwka nic nie jedzie wynosi 20%. Jakie jest prawdopo-
dobieństwo, że przedstawiciel handlowy wyprzedzi w ten sposób trzy ciężarówki.

32. 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?

33. Udowodnić, że we Wrocławiu są 2 osoby mające dokładnie tyle samo włosów. Na głowie
człowieka znajduje się od 0 do 150 tysięcy włosów.

34. Dodaj do siebie n pierwszych liczb naturalnych.
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