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�wiczenia 4

Zadanie 1. Na ile sposobów mo»na wybra¢ taki 6-elementowy podzbiór zbioru {1, 2, . . . , 30}, »e 20
jest najwi¦ksz¡ wybran¡ liczb¡?

Zadanie 2. Ile jest sªów dªugo±ci 4 nad alfabetem {a, b, c, d}, w których nie wyst¦puje podsªowo �bad�?

Zadanie 3. Na ile sposobów mo»na ustawi¢ litery sªowa DYDAKTYKA w taki sposób, aby litery D
nie s¡siadowaªy ze sob¡?

Zadanie 4. Ile jest sªów 5-literowych, w których ostatnia litera powtarza si¦ gdzie± wcze±niej w sªowie?

Zadanie 5. Na ile sposobów mo»na rozda¢ 10 nierozró»nialnych pomara«czy oraz 7 rozró»nialnych
zabawek dla 4 dzieci w nast¦puj¡cy sposób:

a) dowolny sposób (pewne dzieci mog¡ nic nie otrzyma¢),
b) tak, aby ka»de dziecko dostaªo przynajmniej jedn¡ pomara«cz¦.

Zadanie 6. W pewnym klubie jest 10 osób graj¡cych w szachy i 15 graj¡cych w bryd»a. Dokªadnie 6
spo±ród nich gra w obie te gry oraz ka»dy gra w jedn¡ z tych gier. Ile osób jest w klubie?

Zadanie 7. Ile liczb ze zbioru {1, 2, ..., 300} jest podzielnych przez co najmniej jedn¡ z liczb
(a) 2,3 lub 5, (b) 2, 3 lub 6?

Zadanie 8. Ile jest takich permutacji zbioru cyfr {0, 1, . . . , 9}, które zawieraj¡ co najmniej jeden z
podci¡gów 012, 345 lub 678.

Zadanie 9. Maj¡c 7 nierozró»nialnych biaªych skarpetek i 7 nierozró»nialnych czarnych skarpetek w
szafce, jak¡ najmniejsz¡ liczb¦ skarpetek nale»y wyj¡¢, aby mie¢ pewno±¢, »e w±ród wyci¡gni¦tych
skarpetek b¦d¡ dwie tego samego koloru?

Zadanie 10. Maj¡c w worku 12 czerwonych kul, 20 biaªych kul, 7 niebieskich kul oraz 8 zielonych
kul, jak¡ najmniejsz¡ liczb¦ kul trzeba wyj¡¢, aby mie¢ pewno±¢, »e w±ród wyci¡gni¦tych kul b¦dzie
10 kul tego samego koloru?

Zadanie 11. Jak¡ najmniejsz¡ liczb¦ studentów trzeba mie¢ w grupie, aby mie¢ pewno±¢, »e s¡ w±ród
nich trzy osoby, które urodziªy si¦ w ten sam dzie« roku?

Zadanie 12. Poka», »e je±li w pokoju jest 20 osób, to co najmniej dwoje z nich ma tak¡ sam¡ liczb¦
znajomych znajduj¡cych si¦ w tym pokoju.

Zadanie 13. Ze zbioru {1, 2, . . . , 2n} wybieramy n+1 ró»nych liczb. Poka», »e w±ród wybranych liczb
(a) istnieje para liczb wzgl¦dnie pierwszych (b) istnieje para liczb, których suma wynosi 2n+ 1,
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