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Variace s opakováním 



Variace s opakováním 
Mezinárodní abeceda má 26 písmen. Urči kolik možných 
hesel můžeme sestavit pokud: 
a) heslo má 4 znaky a je sestavené pouze z malých písmen 
b) heslo má  4 znaky a je sestavené z malých písmen, 
velkých písmen a číslic 
c) heslo má 10 znaků a je sestavené z malých písmen, 
velkých písmen a číslic. 



Variace s opakováním 

Jaké jsou společné rysy předchozích příkladů? 

záleží na pořadí prvků v k-tici, 
prvky se mohou opakovat 

máme n prvků, z nich vybíráme několik (k) 
prvků, z prvků sestavujeme k-tici 



Variace s opakováním 

K-členná variace s opakováním z n prvků je uspořádaná 
k-tice sestavená z těchto prvků tak, že každý se v ní 
vyskytuje nejvýše k-krát. 
 
Počet Vk '(n) všech k-členných variací s opakováním z n prvků je: 

 
Vk'(n) = nk 



Variace s opakováním 
1) Určete všechny dvoučlenné variace s opakováním 

ze dvou prvků 
2) Kolik různých trojciferných čísel lze vytvořit z číslic 

5, 6, 7, 8? 

2) Číslice se mohou opakovat, na pořadí nám záleží, 
proto půjde o variaci třetí třídy s opakováním ze čtyř 
prvků. 
V3 '(4) = 43 = 64 
Lze vytvořit 64 čísel. 



Variace s opakováním 
3) Kolik různých čtyřciferných čísel lze sestavit z číslic 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? 

3) Číslice se mohou opakovat. Jedná se o variaci čtvrté třídy s 
opakováním z osmi prvků. Nesmíme zapomenout, že na začátku 
nesmí být nula. 
Počet všech čtyřciferných číslic z osmi prvků V4 '(8)  
Počet všech možností kde je na začátku nula, V3 '(8) 
V4 '(8) - V3 '(8) = 84 − 83 = 7 ⋅ 83 = 3584 
Počet všech čtyřciferných čísel vyhovujících zadaným podmínkám je 
3584. 



Variace s opakováním 

4) Řešte rovnici v N: 
   V2´( x ) + x ⋅V3´( 3) = 28 
 
5) Z kolika prvků můžeme vytvořit 784 variací druhé 
třídy s opakováním? 



{a;b}       (1;1) 1 – podmnožina obsahuje prvek a, 1 - podmnožina obsahuje prvek b 
{a}       (1;0) 1 – podmnožina obsahuje prvek a, 0 - podmnožina neobsahuje prvek b 
{b}       (0;1) 0 – podmnožina neobsahuje prvek a, 1 - podmnožina obsahuje prvek b 
{ }     (0;0) 0 – podmnožina neobsahuje prvek a, 0 - podmnožina neobsahuje prvek b 
 
Kolik je uspořádaných dvojic?  
Tvoříme je ze dvou prvků (0 a 1), které se mohou opakovat ⇒ dvojčlenné variace s 
opakováním ze dvou prvků ⇒ V2 ´= 22 = 4  

Variace s opakováním 
6) Určete počet podmnožin dvouprvkové množiny M = {a;b} 

Řešení: 
Množina má čtyři podmnožiny: {a;b} , {a} , {b}, { } . 
Problém: Podmnožiny mají různý počet prvků ⇒ pomocí kombinatoriky to 
půjde těžko. 
Fígl: Každou podmnožinu můžeme zapsat pomocí uspořádané dvojice z 
jedniček a nul. 



Variace s opakováním 

7) Určete počet podmnožin k-prvkové množiny. 
 
8) Určete počet všech nejvýše šesticiferných čísel, která 
mají na konci pětku. 
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