
 

 

1 Тема 8. Комбінаторика 

Середній рівень 

1. У роті 3 офіцера і 40 солдатів. Скількома способами може бути складений наряд , 

що складається з одного офіцера і трьох солдатів? 

2. У роті 3 офіцера , 6 сержантів і 60 рядових. Скількома способами можна виділити 

з них наряд , що складається з офіцера, двох сержантів і 20 рядових? 

3. Скільки міліцейських патрулів можна скласти з особового складу взводу міліції , 

що складається з 25 осіб, якщо в патруль входить 2 людини, один з яких – старший 

патруля. 

4. Скількома способами можна розселити 8 студентів по трьох кімнатах : одно- , 

трьох- і чотиримісній? 

5. Скількома способами четверо юнаків можуть запросити танцювати чотирьох з 

шести дівчат? 

6. Скількома способами можна розташувати в ряд 5 книг: 2 однакових підручника 

алгебри і три однакових підручника геометрії? 

7. Скількома способами можна вибрати 3 книги з трьох однакових підручників 

фізики і трьох однакових підручників хімії ? 

8. У одного студента є 6 книг з математики , а у другого – 8. Скількома способами 

вони можуть обміняти три книги одного на три книги іншого? 

9. В академічній групі 5 дівчат і 15 юнаків. Для чергування по університету 

необхідно вибрати чотирьох студентів , серед яких повинна бути хоча б одна дівчина. 

Скількома способами це можна зробити? 

10. На кожній з 10 карток записана одна з цифр, причому всі цифри різні. Навмання 

вибирають чотири картки і складають з цифр, записаних на них чотиризначне число. 

Скільки різних чисел можна скласти таким чином? 

11. У чемпіонаті країни з футболу бере участь 18 команд, причому кожні дві 

команди зустрічаються між собою 2 рази. Скільки матчів грається протягом сезону? 

12. Скільки існує чотиризначних чисел, всі цифри яких непарні? 

13. Скільки існує семизначних чисел, всі цифри яких парні? 

14. Скільки існує шестизначних чисел, в запису яких є хоча б одна парна цифра? 

15. Скільки існує п'ятизначних чисел, в запису яких є хоча б одна непарна цифра? 

16. Скільки існує тризначних чисел, всі цифри яких мають однакову парність? 

17. Скільки існує десятизначних чисел, в яких є хоча б дві однакові цифри? 

18. Скільки існує тризначних чисел, сума цифр яких парна? 

19. Скільки існує дев'ятизначних чисел , сума цифр яких дорівнює 3? 

20. Скільки існує восьмизначних чисел, сума цифр яких дорівнює 4? 

21. Скільки існує десятизначних чисел, сума цифр яких дорівнює 2? 

22. Яких семизначних чисел більше : тих, у записі яких є 1, або інших? 

23. Скільки різних парних тризначних чисел, в кожному з яких всі цифри різні, 

можна скласти з цифр 1, 2, 3, 0? 

24. Скільки різних п'ятизначних чисел можна скласти з цифр 0, 1, 2, 3, 4? 

25. Скільки існує різних шестизначних чисел всі цифри яких різні? 

26. Скільки різних правильних дробів можна скласти з чисел 3, 5, 7, 11, 13, 17 так, 

щоб у кожну дріб входило два числа? 

27. У скількох числах від 0 до 999 немає двох що стоять поруч однакових цифр? 

28. Скільки різних чотиризначних чисел, що діляться на 4, можна скласти з цифр 1, 

2, 3 і 4, якщо кожна цифра може зустрічатися кілька разів? 
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29. При зустрічі 27 осіб обмінялися рукостисканнями. Скільки зроблено 

рукостискань? 

30. Зустрілися кілька друзів і все обмінялися рукостисканнями. Всього було 

зроблено 2080 рукостискань. Скільки друзів зустрілося? 

 

Достатній рівень 

31. Кожну з 9 клітин квадратної таблиці можна пофарбувати в білий або чорний 

колір. Скільки існує різних способів розмальовки цієї таблиці? 

32. Кожну з 4 клітин квадратної таблиці можна пофарбувати в червоний, білий або 

чорний колір. Скільки існує різних способів розмальовки цієї таблиці? 

33. Скількома способами можна зробити триколірний прапор з горизонтальними 

смугами однакової ширини, якщо є матерія п'яти різних кольорів? 

34. Скількома способами можна зробити двокольоровий прапор з горизонтальними 

смугами однакової ширини, якщо є матерія шести різних кольорів? 

35. Скількома способами можна поставити на шахову дошку білу і чорну тури так, 

щоб вони не били одна одну? 

36. Скільки діагоналей має опуклий n -кутник? 

37. Дано 8 точок, будь-які три з них не лежать на одній прямій. Скільки прямих 

можна провести через ці точки? 

38. Скільки існує різних телефонних номерів, що містять комбінацію «12», якщо 

номер складається з 6 цифр? 

39. Скільки різних хокейних команд можна скласти з дев'яти нападників, п'яти 

захисників і трьох воротарів , якщо команда складається з воротаря, двох захисників і 

трьох нападників? 

40. У кухні п'ять лампочок. Скільки існує різних способів освітлення (два способи 

вважаються різними, якщо вони відрізняються станом хоча б однієї лампи)? 

41. У кошику 12 яблук і 10 апельсин. Спочатку хлопчик вибирає один фрукт, після 

чого дівчинка вибирає з решти фруктів і яблуко, і апельсин. Скільки можливостей 

таких виборів існує? 

42. Десять різних книг на одній полиці розставляються довільним чином. Скільки 

при цьому можливостей розставити книги так, щоб три певні книги стояли поруч? 

43. На прямій відмічено 10 точок, а на паралельній їй прямий - 11 точок. Скільки 

існує трикутників з вершинами в цих точках. 

44. На прямій відмічено 10 точок, а на паралельній їй прямий - 11 точок. Скільки 

існує чотирикутників з вершинами в цих точках. 

45. Скількома способами можна вибрати з колоди ( 52 карти ) 10 карт так , щоб серед 

них був рівно один туз? 

46. Скількома способами можна розділити колоду (52 карти) навпіл так, щоб у 

кожній половині було рівно два тузи? 

47. З колоди в 52 карти витягують навмання 3 карти. Скільки існує можливостей 

витягнути трійку, сімку і туз? 

48. Скільки діагоналей в опуклому десятикутнику? 

49. Скільки способів розкласти на 2 множники кожне з чисел 2014, 2015 і 2016? 

50. Скільки способів розкласти кожне з число 20! на множники? 
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51. Треба послати 6 термінових листів. Скількома способами це можна зробити, 

якщо для передачі листів можна послати трьох кур'єрів, і кожний лист можна дати 

будь-якому з кур'єрів? 

52. П'ять дівчат і троє юнаків грають у городки. Скількома способами вони можуть 

розбитися на дві команди по 4 людини, якщо хоча б один юнак входить в кожну 

команду? 

53. Зі складу конференції, на якій присутні 52 людини, треба обрати президію у 

складі 5 чоловік і делегацію у складі 3 осіб. Скількома способами може бути 

зроблений вибір, якщо члени президії не можуть увійти до складу делегації? 

54. З групи , що складається з 7 чоловіків і 4 жінок, треба вибрати 6 осіб так, щоб 

серед них було не менше 2 жінок. Скількома способами це може бути зроблено? 

55. У класі навчається 20 учнів. Вчитель вирішив поставити дві оцінки 12, три 

оцінки 11, десять 10, три 9 і дві оцінки 2. Скількома способами він може поставити 

оцінки учням класу? 

56. Тест містить 15 питань, кожне питання має п'ять варіантів відповіді: а, б, в, г і д. 

Скільки може бути різних варіантів відповідей на всі 15 питань, в яких вибрано рівну 

кількість відповідей а, б, в, г і д. 

57. Скількома способами можна скласти команду з 4 чоловік з 30 членів спортивного 

клубу для участі в естафеті 100 + 200 + 400 + 800 ? 

58. Скількома способами можна розставити білі фігури (короля, ферзя, 2 тури, 2 

слони і 2 коня) на першій лінії шахівниці? 

59. Скількома способами можна розмістити 10 книг на 3 полицях? 

60. Куб, всі грані якого пофарбовані, розпиляний на 1000 однакових кубиків. 

Скільки вийшло кубиків грані яких а) нефарбовані, б) пофарбована лише 1 грань, в) 

пофарбовано 2 грані, г)пофарбовано 3 грані? 

 

Високий рівень 

61. Два екзаменатора, працюючи одночасно, екзаменують групу з 12 студентів з двох 

предметів. Відповідь кожного студента на кожне питання займає 5 хвилин. Скількома 

способами можуть екзаменатори розподілити між собою роботу так, щоб жодному 

студенту не довелося відповідати відразу з двох предметів? 

62. Скількома способами можна вибрати з повної колоди в 52 карти 4 карти так, щоб 

серед обраних не було ані карт одної масті ані карт одного достоїнства? 

63. Скількома способами можна посадити за круглий стіл 5 чоловіків і 5 жінок так, 

щоб ніякі дві особи однієї статі не сиділи поруч?  

64. У мене 7 друзів. Скількома способами я можу запрошувати їх до себе обідати по 3 

протягом 7 днів так, щоб ніякі 3 з них не зустрілися у мене двічі? Скількома 

способами я можу скласти з них 7 компаній по 3 так, щоб ніхто не залишився 

незапрошеним? Скількома способами можна скласти 7 компаній по 3 так , щоб жоден 

з друзів не був у мене кожен день? 

65. Скількома способами, використовуючи два кольори, можна розфарбувати 

сторони правильного семикутника? 

66. Скільки існує способів розмальовки сторін правильного п'ятикутника трьома 

кольорами? 

67. Скількома способами, використовуючи сім кольорів, можна розфарбувати 

прямокутник , який не є квадратом? 
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68. Скільки існує способів розмальовки ребер куба двома кольорами? 

69. Скільки існує способів розмальовки граней куба п'ятьма кольорами? 

70. На одній прямій взято р точок , а на паралельній їй прямий q точок . Через кожну 

пару вибраних точок, що лежать на різних прямих, проводять пряму лінію, причому 

ніякі три з проведених прямих не проходять через одну точку. Знайти число точок 

перетину проведених прямих . Скільки з них лежать між заданими прямими? (Точки 

на заданих прямих не враховуються) 

71. Скільки різних браслетів можна скласти з 3 білих , 5 синіх і 7 жовтих бусинок? 

72. Скільки різних браслетів можна зробити з 5 однакових смарагдів. 6 однакових 

рубінів і 7 однакових сапфірів ( в браслет входять всі 18 каменів)? 

73. Скількома способами можна розфарбувати клітини шахової дошки 3х3 

використовуючи два кольори? 

74. Знайдіть суму всіх чотиризначних чисел, які можна скласти з цифр від 1 до 6 і які 

діляться на 3. 

75. Комісія з 7 чоловік зберігає свої матеріали в сейфі. Скільки замків повинно бути 

на сейфі і скільки ключів повинно Сить у кожного члена комісії , для того щоб сейф 

міг бути відкритий, коли зберуться будь-які 4 члена комісії, але не міг бути відкритий 

при меншому числі членів? Скільки ключів повинен мати Керівник установи для 

того, щоб він міг відкрити сейф разом з будь-яким членом комісії? 

76. Для освітлення залу може бути включена будь-яка з наявних 10 ламп. Скільки 

існує різних способів освітлення (два способи вважаються різними, якщо вони 

відрізняються станом хоча б однієї лампи)? 

77. Скільки цілих чисел менше 1000000 не містить двох однакових цифр, що стоять 

поруч? 

78. Людина має 6 друзів і протягом 20 днів запрошує до себе в гості трьох із них так, 

що компанія жодного разу не повторюється. Скількома способами він може це 

зробити? 

79. На кожному борту човна має сидіти по 4 людини. Скількома способами можна 

вибрати команду для цього човна, якщо є 31 кандидат, причому 9 людей хочуть 

сидіти на лівому борту, 12 – на правому, а іншим байдуже де сидіти.  

80.  У шаховому турнірі 2 учасники вибули, зігравши тільки по 3 партії з іншими 

учасниками, тому на турнірі було зіграно всього 84 партії. Скільки було учасників на 

початку турніру, якщо вони зіграли один з одним по одній партії. 


