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V UNIWERSYTECKI OBÓZ OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ

Kombinatoryka � Zliczanie

1. Na ile sposobów mo»na ustawi¢ n uczniów w rz¡dku obok siebie? (cegieªka 1)

2. Na ile sposobów ze zbioru n kamieni mo»na wybra¢ k kamieni (k ≤ n)? (ce-
gieªka 2)

3. Na ile sposobów mo»na utworzy¢ n-elementowy ci¡g zer i jedynek? (cegieªka 3)

4. Ile jest ±cie»ek od punktu (1, 1) do punktu (n, n), je±li jedyne ruchy, które mo-

»emy wykonywa¢ to (m,n) −→ (m+ 1, n) oraz (m,n) −→ (m,n+ 1)?

5. Na ile sposobów mo»na utworzy¢ n-elementowy ci¡g, którego ka»dy element jest

jedn¡ z liczb {1, 30, 2137, 4}?

6. Ile jest liczb czterocyfrowych, w których 3 nie wyst¦puje po 4?

7. Ile jest rozwi¡za« równania x1 + x2 + x3 + ...+ xk = n dla xi ∈ N0?

8. Rozwa»my wielomian (1 + x)27. Nale»y wskaza¢ wspóªczynnik przy x7.

9. Na wielkim balu w zasiedmiogórogrodzie byªo 20 kobiet i 30 m¦»czyzn. Ile razy

nast¡piªo przywitanie:

(a) kobieta-kobieta?

(b) m¦»czyzna-m¦»czyzna?

(c) kobieta-m¦»czyzna?

10. W matrycy Morfeusz spotyka si¦ z swoimi przyjacióªmi. Jest ich (razem z Mor-

feuszem) n. Zapytali±my ka»dego, z iloma lud¹mi si¦ przywitaª. Czy suma

podanych liczb b¦dzie parzysta? Ile b¦dzie takich spotka«?

11. Beth Harmooo zagraªa w turnieju szachowym, w którym ka»dy rozegraª z ka»-

dym 2 partie. Ilu byªo zawodników, je±li rozegrano 42 partie?

12. Jonasz Indie napotkaª na problem, bez którego nie zdob¦dzie Arki Janusza. Ile

jest rozwi¡za« równania x+ y + z = 20 dla x, y, z ∈ N?

13. Charlie zakªada wªasn¡ fabryk¦ czekolady! Nie chce jednak, aby jego czekolada

byªa nudna. Zastanawia si¦, na ile sposobów mo»e utworzy¢ blok czekolady

2× n tak, aby utworzy¢ go z domin (bloczków 2× 1). Pomó» mu!

14. Na ile sposobów mo»na wybra¢ 5 kulek tak, aby ka»da mogªa by¢ jednego z 4

kolorów (Yellow ,Green,Blue,Red)? Kolejno±¢ kulek nie ma znaczenia.

15. Van-Benzyna jest miªo±nikiem motoryzacji. Zadaª Tobie pytanie, ile jest mo»li-

wych rejestracji, zawieraj¡cych 2 litery i 5 cyfr (np. D75E924)?

Materiaªy przygotowaª: Bartosz Szachniewicz.
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16. W pewnym miasteczku mieszka 345 zam¦»nych matematyczek. Ka»da z nich

wie w ka»dej chwili czy m¡» innej jest wierny czy nie, nic nie wie jednak o swoim

m¦»u. Prawo tego miasteczka wymaga, aby ka»dy kto jest w stanie przeprowa-

dzi¢ dowód niewierno±ci swojego partnera, zastrzeliª go na specjalnym miejscu

strace« tego samego dnia o zachodzie sªo«ca. Ka»da matematyczka jest ab-

solutnie inteligenta i absolutnie prawomy±lna. Pewnego dnia Pani burmistrz

(jedyna niezam¦»na w miasteczku) ogªosiªa, »e w miasteczku s¡ niewierni m¦»o-

wie. Zakazaªa porozumiewania si¦ paniom matematyczkom w rzeczonej sprawie,

jednocze±nie nakazuj¡c przeprowadzenie rozumowa« dowodowych. W rzeczywi-

sto±ci w miasteczku byªo 40 niewiernych m¦»ów. Co si¦ stanie w miasteczku po

ogªoszeniu Pani burmistrz?

17. (XXXV OM, etap I) Na pªaszczy¹nie danych jest 3n punktów, w±ród któ-

rych nie ma trzech punktów wspóªliniowych. Dowie±¢, »e istnieje n rozª¡cznych

trójk¡tów o wierzchoªkach w danych punktach.

18. (XXII OM, etap II) Na ile sposobów mo»na tak wybra¢ k pól szachownicy

n×n (k < n), aby »adne dwa z wybranych pól nie le»aªy ani w jednym wierszu,

ani w jednej kolumnie?

19. (XL OM, etap I) Dla danej liczby naturalnej n wyznaczy¢ liczb¦ ci¡gów

(a1, a2, . . . , an), których wyrazy ai nale»¡ do zbioru {0, 1, 2, 3, 4} oraz speªniaj¡
warunek |ai − ai+1| = 1 dla i = 1, 2, . . . , n− 1.


