KOMBINATORIKA
Kombinatorika se zabývá vytvářením skupin o určitém počtu prvků k vybíraných z množin o n
prvcích a určováním počtu těchto skupin.
Při tomto vyhledávání skupin prvků jde o tyto odlišnosti:
• ve skupině prvků na jejich pořadí buď záleží, nebo nezáleží
• ve skupině prvků se prvky budou opakovat nebo nebudou

Základní pravidla kombinatoriky
Kombinatorické pravidlo součtu: Jsou-li A1, A2….An konečné množiny, které mají po řadě
p1, p2, …,pn prvků, a jsou-li každé dvě množiny disjunktivní, pak počet prvků množiny
A1 ∪ A2 ∪ .. ∪ An je roven p1 + p2 + …+pn.
Konečné množiny ⇒ A1 má p1 prvků, A2 má p2 prvků, atd.
Disjunktivnost ⇒ nemají žádné společné prvky
∪ ⇒ sjednocení.
Kombinatorické pravidlo součinu: Počet všech uspořádaných k-tic, jejichž první člen lze
vybrat n1, způsoby, druhý člen po výběru prvního n2 způsoby atd. až k-tý člen po výběru
všech předcházejících členů nk způsoby, je roven n1* n2*…* nk.
Při výpočtech kombinatorických úloh se využívá n! – faktoriál. A je definován takto:
n! = n(n-1)*(n-2)*……*5*4*3*2*1
5! = 5*4*3*2*1 = 120

Pro zjednodušení zápisů byl zaveden symbol  , čteme n nad k, nazýváme kombinační

číslo.
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Variace bez opakování
kčlená variace z n prvků je uspořádaná ktice sestavená z těchto prvků tak, že každý prvek se
v ní vyskytuje nejvýše jednou (na pořadí prvků ktice tedy záleží). Počet všech kčlenných
variací označujme Vk(n).
Vk(n) = n*(n – 1)*(n – 2)*…..*(n – k + 1)

  





 

Příklady na variace bez opakování

Permutace bez opakování
Permutace z n prvků je uspořádaná ntice z těchto prvků. To znamená, že do skupiny
vybereme všech n prvků a jejich pořadí zaměňujeme. Počet všech permutací označujeme
P(n).

P(n) = n!
Příklady na permutace bez opakování

Kombinace bez opakování
kčlenná kombinace z n prvků je neuspořádaná ktice sestavená z těchto prvků tak, že každý
se v ní vyskytuje nejvýše jednou. To znamená, že na pořadí prvků ve skupině nezáleží. Počet
všech kčlenných kombinací označujeme Ck(n).



      

   

Příklady na kombinace bez opakování

Variace s opakováním
kčlená variace s opakováním z n prvků je uspořádaná ktice sestavená z těchto prvků tak, že
každý prvek se v ní vyskytuje nejvýše kkrát. Počet všech kčlenných variací s opakováním
označujme V´k(n).

V´k(n) = nk

Příklady na variace s opakováním

Permutace s opakováním
kčlenná permutace s opakováním z n prvků je uspořádaná ktice z těchto prvků tak, že každý
se v ní vyskytuje alespoň jednou. Počet všech permutací s opakováním z n prvků, v nichž se
jednotlivé prvky opakují k1krát, k2krát, … knkrát, se označuje P´(k1, k2,…kn).

   

P´(k1, k2,…kn) =

  



Příklady na permutace s opakováním

Kombinace s opakováním
kčlenná kombinace s opakováním z n prvků je neuspořádaná ktice sestavená z těchto prvků
tak, že každý se v ní vyskytuje nejvýše kkrát. Počet všech kčlenných kombinací s opakováním
označujeme C´ k(n).

C´ k(n) = 






Příklady na kombinace s opakováním

Binomická věta
Pro všechna a,b ∈ R a n ∈ N platí:

  







                   



Tento zápis nazýváme rozvojem výrazu (a + b)n.
Vypočítejte ( x2 + y)5
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Pascalův trojúhelník
Uspořádáme binomické koeficienty mocnin dvojčlenů (a + b)n pro n =1, 2, 3, 4,…do
následujícího schématu:

Vyčíslíme je a dostaneme následující schéma:

Toto trojúhelníkové schéma se nazývá PASCALŮV TROJÚHELNÍK. Na ramenech
trojúhelníku jsou v jednotlivých řádcích čísla 1, ostatní čísla v řádcích dostaneme vždy jako
součty čísel v řádku nad nimi těsně vlevo a vpravo (např. 6 = 3 + 3, 10 = 4 + 6).

