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Základní kombinatorická pravidla 
 

Pravidlo součinu 
 
Příklady k procvičení 1: 
 
1)  Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel, v jejichž dekadickém zápisu se každá 
číslice vyskytuje nejvýše jednou.  [4 536]  
 
 
2)  Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel utvořených z číslic 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, v jejichž dekadickém zápisu se každá číslice vyskytuje nejvýše jednou. 
 [3024] 
 
 
3)  Určete počet všech šesticiferných přirozených čísel utvořených z číslic 0, 1, 2, 4, 6, 8. 
 [38 880] 
 
 
4)  Určete počet všech pěticiferných přirozených čísel, které mají na místě jednotek dvojku 
a na místě tisícovek trojku.  [648] 
 
 
5)  Určete počet všech šestimístných telefonních čísel. Kolik z nich začíná pětkou? 
  [531 441, 59 049] 
 
 
6)  Kód zámku na kolo je trojmístný a skládá se z číslic. Jak dlouho budu odemykat zámek, 
když zapomenu kód a uhodnu kód až posledním možným pokusem. Vytočení jednoho 
kódu trvá dvacet vteřin.  [14 580 vteřin] 
 
 
7)  Ve vrhu jezevčíka je šest fenek a čtyři psi. Kolika možnými způsoby lze provést výběr 
dvou štěňat, jestliže chci, aby jedno byl pes a druhý fenka.  [24] 
 
 
8)  V misce je sedm žlutých jablek, osm zelených jablek a deset červených jablek. Kolika 
způsoby lze provést výběr tří jablek, jestliže chci, aby každé bylo jiné barvy. [560] 
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Příklady k procvičení 2: 
 
1)  Ze Žďánic do Bečvár vede jedna silnice, dvě lesní cesty a jedna cyklostezka. Určete počet 
způsobů, kterými je možno se dostat 
 
a) ze Žďánic do Bečvár a zpět.  [16] 
b) ze Ždánic do Bečvár a zpět tak, aby cesta zpět do Žďánic byla jiná než cesta do Bečvár. 
 [12] 
c) ze Žďánic do Bečvár a zpět tak, aby byla silnice použita právě jednou.  [6] 
 
 
2)  Jana s Pavlem se rozhodnou, že v Lednickém areálu chtějí navštívit zámek, romantickou 
zříceninu a Minaret. Mezi zámkem a zříceninou funguje pěší cesta, drožka a loď, mezi 
zříceninou a Minaretem funguje cesta pro pěší a loď a mezi zámkem a Minaretem funguje 
cesta pro pěší, loď a drožka. Určete, kolika způsoby lze vykonat cestu. 
 
a) ze zámku na zříceninu do Minaretu a zpět do zámku (v tomto pořadí).  [18] 
b) ze zámku do Minaretu tak, že každým místem můžu projít nejvýše jednou.  [9] 
c) ze zříceniny na Minaret a zpět, jestliže mezi Minaretem a zříceninou nefunguje přímá 
cesta z důvodu rekonstrukčních prací.  [81] 
 
 
3)  Ve skříni jsou sešity a propisky. David si má vybrat sešit nebo propisku tak, aby Mirek, 
který přijde po něm a vezme si dvě propisky a sešit, měl co největší možnost výběru. Co si 
vybere David, jestliže ve skříni je 
 
a) 20 propisek a 12 sešitů. [David si vybere sešit.] 
b) 12 propisek a 20 sešitů.  [David si vybere sešit] 
c) 10 propisek a 10 sešitů.  [Je jedno, co si David vybere] 
 
 
4)  V obchodě mají 6 černých kabátů, 7 hnědých kabátů a 9 zelených kabátů. Jaký kabát si 
vybere paní Skromná, aby paní Nerozhodná, která přijde po ní a vybere si od každého 
barvy kabátu jeden kabát, měla co největší možnost výběru. 
[Paní Skromná si vybere zelený kabát.] 
 
 
5)  V misce jsou dva druhy polodrahokamů. Žaneta přijde k misce a vybere si jeden ametyst. 
Sylva přijde po Žanetě a z misky si vybere jeden ametyst a 2 acháty. Kolik muselo být 
v misce minimálně achátů, jestliže víme, že si Žaneta vybrala tak, aby Sylva měla co 
největší možnost výběru a v misce bylo 6 ametystů. 
[V misce bylo minimálně 12 achátů.] 
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Příklady k procvičení 3: 
 
1)  Určete počet všech pěticiferných přirozených čísel, ve kterých se každá číslice vyskytuje 
nejvýše jednou a které jsou dělitelné 
a) 5  [5712] 
b) 4  [6720] 
 
2)  Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel, která jsou dělitelná 
a) 5  [1980] 
b) 4  [2250] 
 
3)  Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel větších než 2000, která jsou dělitelná 
a) 2  [3981] 
b) 10  [781] 
 
4)  Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel menších než 8000, ve kterých se každá 
číslice vyskytuje nejvýše jednou a která jsou dělitelná 5.  [728] 
 
5)  Je dán čtverec XYVW a na každé jeho straně 5 vnitřních bodů. Určete počet všech 
trojúhelníku ABC, jejichž vrcholy leží v daných bodech na různých stranách čtverce 
XYVW.  [500] 
 
6)  Je dán čtverec XYVW a na každé jeho straně (n +1) vnitřních bodů. Určete počet všech 
trojúhelníku ABC, jejichž vrcholy leží v daných bodech na různých stranách čtverce 
XYVW.  [ 4n3 +12n2 +16n + 8] 
 
 
7)  Je dán pětiúhelník EFGHI a na každé jeho straně je 6 vnitřních bodů. Určete počet všech 
trojúhelníků XYZ, jejichž vrcholy leží v daných bodech na různých stranách pětiúhelníku 
EFGHI.   [2 160] 
 
8)  Je dán pětiúhelník EFGHI a na každé jeho straně je m vnitřních bodů. Určete počet všech 
trojúhelníků XYZ, jejichž vrcholy leží v daných bodech na různých stranách pětiúhelníku 
EFGHI.   [10 m3 ] 
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Pravidlo součtu 
 
Příklady k procvičení: 
 
1)  Určete počet všech dvojciferných přirozených čísel 
 
a) v jejichž dekadickém zápisu se každá číslice vyskytuje nejvýše jednou.  [81] 
b) v jejichž dekadickém zápisu se nevyskytuje jednička.  [73] 

 

2)  Určete počet všech přirozených trojciferných čísel 
 
a) která jsou menší než 162 a která jsou sudá.   [31] 
b) která jsou menší než 150 a dělitelná 5.   [10] 
c) která jsou menší než 150, větší než 100 a v jejich dekadickém zápisu se nevyskytuje 
nula.   [136] 
 
 
3)  Jaký je počet všech přirozených čísel, která jsou menší než 206 a v jejichž dekadickém 
zápisu se vyskytuje šestka nejvýše jednou?   [18] 

 

4)  Na konferenci se sejde 162 vědců. 102 vědců ovládá Angličtinu, 60 vědců ovládá 
Francouzštinu, 75 vědců ovládá Němčinu. Angličtinu a Francouzštinu zároveň ovládá 
20 vědců, Angličtinu a Němčinu zároveň ovládá 70 vědců a Francouzštinu a Němčinu 
zároveň ovládá 10 vědců. Všechny jazyky ovládají pouze tři vědci. 
 
a) Kolik vědců ovládá alespoň jeden ze tří jazyků?   [140] 
b) Kolik vědců neovládá ani jeden ze tří jazyků?   [22] 
 
 
5)   V zábavním parku fungují tři atrakce. První atrakci absolvovalo jednoho 138 dětí, druhou 
atrakci absolvovalo 226 dětí, třetí atrakci absolvovalo 68 dětí. První a druhou atrakci 
zvládlo navštívit 80 dětí, druhou a třetí atrakci 70 dětí a první a třetí atrakci 60 dětí. 
Všechny tři atrakce zvládlo za jeden den jen 15 dětí. Kolik dětí navštívilo zábavní park, 
jestliže každé dítě bylo alespoň na jedné atrakci?  [237] 
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