
DIM1 PaS 6 
 
Kombinatorické principy 
 
Princip bijekce:  ZY ,  jsou dvě množiny, existuje aspoň jedna 

bijekce ZY →Φ : . Potom platí ZY = . 

 

Princip součtu:  YXYXYXYX +=∪⇒∅=∩,, . 

 

Princip součinu:  YXYXYX ⋅=×,, . 

 
Logický strom:  provedeme přehledně rozbor všech možností , které 
mohou nastat. 
 
Princip inkluze a exkluze: například pro tři množiny platí: 

1 2 3 1 2 3 1 2 1 3X X X X X X X X X X∪ ∪ = + + − ∩ − ∩ −

32132 XXXXX ∩∩+∩− . 

 
Příklady: 
 

1. Pomocí principu bijekce určete počet všech podmnožin 
libovolné pětiprvkové množiny X . 

 
2. Společnost hodlá najmout 8 nových pracovníků, 4 muže a 4 

ženy. Kolika způsoby je může vybrat, žádá-li o místo 15 mužů a 
7 žen? 

 
3. K dispozici máme 6 kartiček tvořících slovo SEKERA. Kolik 

různých 4 písmenných slov můžeme z těchto kartiček vytvořit? 
 

4. V tenisovém utkání na 3 vítězné sety hráč A vyhrál první dva 
sety. Jak může utkání pokračovat? (Některý z hráčů může i 
předčasně vzdát.) 

 



5. Určete počet všech binárních kódů se 4 znaky takových, že před 
jedničkou nesmí být nula. 

 
6. Určete, kolik slov vznikne přeskupováním písmen ve slově 

KAKADU, p řičemž žádné z písmen D, U nezůstane na místě. 
 

7. Místnost se 4 stěnami a stropem se má vymalovat tak, že celá 
stěna nebo strop musí být vždy jednobarevné. Máme –li 
k dispozici 3 barvy, kolik je možností 

a) bez omezení, 
b) musí-li být každá barva užita aspoň jednou. 

 
8. Jaká je pravděpodobnost, že náhodně zvolené sudé číslo 

v rozmezí 1 až 9999 nebude dělitelné ani 5, ani 13, ani 7. 
 

9. V balíčku je 32 mariášových karet, 4 barvy po 8 kartách. Po 
zamíchání sejmeme 6 karet. Jaká je pravděpodobnost, že v tomto 
výběru budou zastoupeny všechny 4 barvy? 

 
10. Určete kolik slov vznikne přeskupováním písmen ve slově 

VEVERKA, když žádné z písmen R, K, A nezůstane na místě. 
 

11. Kolik procent z množiny přirozených čísel n, kde 
600300 ≤≤ n , není dělitelných ani 3, ani 10, ani 11? 

 
12. Slovo TEEPEE bylo napsáno na tvrdý papír a pak byla 

vystříhána jednotlivá písmenka tak, že vzniklo 6 kartiček (k 
dispozici je tady „zásobník jen těchto 6 kartiček). 

a) Kolik slov o 3 písmenech se dá ze zásobníku poskládat, 
jestliže se písmena nesmějí opakovat? 

b) Kolik slov o 3 písmenech se dá poskládat, pokud se 
písmena smějí opakovat? 

c) Kolik slov o 6 písmenech se dá ze zásobníku poskládat? 
d) Kolik slov se dá poskládat, pokud první písmeno nesmí být 

T? 
 



13. Chlapec postavil „komín“ ze sedmi kostek, má 1 červenou, 
3 bílé a 3 modré kostky. Kolik takových komínů je možných, 
jestliže požadujeme, aby dolní kostka nebyla červená, prostřední 
nebyla bílá a zároveň horní nebyla modrá? 

 
14. Skupina 14 studentů pojede na výlet na 3 dvoumístných 

kánoích a na 2 čtyřmístných raftech. Kolika způsoby je můžeme 
rozdělit do posádek, jestliže Petr a Pavel musí být ve stejné 
posádce? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


