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Kombinace 



Kombinace 

K-členná kombinace z n prvků je neuspořádaná k-tice 
sestavená z těchto prvků tak, že každý se v ní vyskytuje 
nejvýše jednou. 
Počet K(k, n) všech k -členných kombinací z n prvků je: 

nezáleží na pořadí prvků v k-tici, 
prvky se neopakují 



Kombinace 

Rozepište a vypočtěte: 
 a) K3 (4)        b) K10 (5) 
 



Kombinace 

Vytvořte všechny neuspořádané trojice z prvků 
množiny M = {a,b,c,d} tak, že každý prvek se v ní 
vyskytuje nejvýše jednou. 

Jedná se o troj-člennou kombinaci ze čtyř prvků. 
Počet takových kombinací je K3(4) 
 
 
 
{a,b,c} {a,c,d} {b,c,d} {a,b,d} 



Kombinace 

1) Ve třídě je 14 chlapců a 17 dívek. Urči, kolika způsoby 
je možné vybrat ze třídy 
pětičlennou skupinu tak, aby obsahovala: 
a) pět libovolných studentů třídy 
b) právě tři dívky 
c) alespoň čtyři chlapce 



Kombinace 

2) Ve třídě je 13 děvčat a 15 chlapců. Kolika způsoby 
je možné vybrat 3 studenty tak, aby ve skupině 
a) byli samí chlapci 
b) samé dívky 
c) 2 chlapci a jedna dívka 

 
 
3) Řešte v N rovnici K2( x + 2) = 3 
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4)  V rovině je dáno šest bodů. Kolik přímek je těmito 
body určeno, jestliže 
a) žádné 3 neleží ve stejné přímce? 
b) právě 3 leží ve stejné přímce? 
 
5)  Zámecká podlaha v tanečním sále je rozdělena na 
50x50 černých a bílých čtverců tak, že 
černý a bílá se střídají jako na šachovnici. Určete, kolika 
způsoby lze na podlaze vybrat 
a) dvojici čtverců neležících ve stejném sloupci. 
b) trojici čtverců tak, aby všechny nebyli stejné barvy. 
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