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АРИФМЕТИКА ЦИФР 

У КОМБІНАТОРНИХ ЗАДАЧАХ 

Укладач - доцент КОІПОПК Галина Апостолова 
  

Будемо обговорювати питання: «Скільки існує … чисел, таких що …?» ,  «Скількома 

способами …?». 

 Головне при розв’язуванні таких задач не переплутати  коли у підрахунку варіантів 

слід додавати, а коли множити. 

  

 ПРАВИЛО МНОЖЕННЯ. Якщо об’єкт а1 можна обрати  n1 різними способами, до того після 

кожного вибору а1  об’єкт а2 можна обрати n2 способами, то кількість способів, якими можна 

обрати «а1 і а2» дорівнює добутку 21 nn  . 

 

 

 ПРАВИЛО ДОДАВАННЯ. Якщо об’єкт а можна обрати  n різними способами, а   об’єкт b 

можна обрати m  способами, до того а і b ніколи не співпадають, то кількість способів, якими 

можна обрати «або а, або b»  дорівнює сумі n + m. 

 

Наведемо кілька прикладів. 

 

Приклад 1. Скільки існує  натуральних чисел, із кількістю цифр не більшою за три, які при 

діленні на 3 дають в остачі 2? 

Розв’язання 

 Шукані числа а можна представити в вигляді  а = 3n +2, де Nn , 99a . Тоді 

числа b = a - 2 = 3n, Nn ,  98b  складають арифметичну прогресію з першим членом 

b1 = 3 і останнім  bn = 96. 

 З умови 96 = 3 + (n - 1)3 знаходимо, що n = 32. 

Відповідь: 32. 

 

Приклад 2. Скільки існує двоцифрових чисел у запису яких цифра 2  зустрічається рівно 

один раз? 

Розв’язання 

У кожному десятку, окрім другого, маємо по одному такому числу –  9 чисел.  

У другому десятку таких чисел 10 - 1  = 9 (бо в одному числі двійка зустрічається 

двічі).  

Загалом маємо 9 + 9 = 18 чисел. 

Відповідь: 18. 

  

Приклад 3.  Назвемо натуральне число «цікавим», якщо у його запису використано лише 

непарні цифри. Скільки існує чотиризначних «цікавих» чисел? 

 Розв’язання 

Непарних цифр мажмо п’ять – першу цифру записуємо п’ятьма способами. Другу 

непарну цифру можна дописати також п’ятьма способами і т.д. Тоді «цікавих» 

чотиризначних чисел (за правилом множення)  буде 6255555  . 

Відповідь: 525.  

 

Приклад 4. Скільки існує трицифрових чисел у запису яких цифри 1, 2, 3  зустрічаються 

рівно по одному разу? 

Розв’язання 
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 На перше місце можна  поставити довільну з даних цифр (3 можливості), на друге – 

довільну з двох інших (дві можливості), а третє – цифру, що залишилася (одна 

можливість). Таким чином загалом (за правилом множення) маємо 6123   варіантів.  

 Відповідь: 6. 

 

Приклад 5. Скількома способами можна поставити на шахову дошку білу та чорну тури 

так, щоб вони не били одна одну? 

Розв’язання 

 Білу туру можна поставити на довільну з 64 клітинок шахової дошки. Не залежно 

від місця розміщення вона буде бити 7 + 7 + 1 = 15 клітинок (включно з тією, на якій 

стоїть).  

Залишилося 64 – 15 = 49 клітинок, на яких можна розміщати чорну туру.  

Загалом маємо 31364964   варіантів розміщення. 

Відповідь: 3136. 

 

Приклад 6. Скількома способами можна поставити на шахову дошку білого та чорного 

королів так, щоб вони не били один одного? 

Розв’язання 

Білого короля можна поставити на довільну з 64 клітинок шахової дошки. Проте 

кількість клітинок, яку він буде бити залежить від його розміщення на полі. Тому треба 

розглянути три можливі варіанти. 

1) Якщо білий король стоїть в кутку (кутових клітинок маємо 4), то він б’є 4 

клітинки (разом із тією на якій стоїть).   Тоді для чорного короля 

залишається 64 – 4 = 60 варіантів клітинок. Всього таких варіантів маємо 

604  . 

2) Якщо білий король стоїть на краю дошки, але не в  кутку (таких клітинок 

маємо (8 - 2) )244  , то він б’є 6 клітинок (разом із тією на якій стоїть).   

Тоді для чорного короля залишається 64 – 6 = 58 варіантів клітинок. 

Всього таких варіантів маємо 5824  . 

3) Якщо білий король стоїть не на краю дошки (таких клітинок маємо 64 - 

7 )364  , то він б’є 9 клітинок (разом із тією на якій стоїть).   Тоді для 

чорного короля залишається 64 – 9 = 55 варіантів клітинок. Всього таких 

варіантів маємо 5536  . 

Загалом маємо способів розміщення даних фігур: 

                         604   + 5824  + 5536  = 3612. 

Відповідь: 3612. 

                                               ПЕРЕСТАНОВКИ 

Зауважимо, що саме у підрахунку варіантів, пов’язаних з перестановкою елементів, 

маємо добуток.  

Добуток 1)2)...(2)(1(  nnn   називають n-факторіалом і позначають як n!. 

Зауважимо, що це поняття дуже важливе у розв’язуванні комбінаторних задач.  

Обчислимо  значення n! для кільком перших значень n.  

1! = 1; 

2! = 212  ; 

3! = 6123  ; 

4! = 241234  ; 

5! = 12012345  ; 

…………………….. 

Для зручності запису деяких  комбінаторних тотожностей (які ви будете вивчати в 

старших класах) вважають (за означенням), що 

                                             0! = 1. 

Зрозуміло, що  
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якщо m < n. 

 

  

Легко довести міркуваннями, аналогічними до розв’язування прикладу 5 таке 

загальне твердження.  

 Число можливих перестановок Рn у групі з n елементів дорівнює  n!. 

  

Приклад 7. Обчисліть кількість «цікавих» п’ятизначних цифр (див. приклад 3), всі цифри 

яких різні. 

Розв’язання 

 Всього маємо п’ять непарних цифр. На перше місце цифру записуємо п’ятьма 

способами, на друге – чотирма, на третє – трьома, на четверте – двома, на п’яте – одним. 

Маємо загалом Р5 = 5! = 120 шуканих чисел. 

Відповідь: 120. 

 Зауважимо, що користуючись поняттям перестановки можна було відразу записати 

відповідь до останнього прикладу,  як кількість перестановок серед п’яти цифр: Р5 = 5!. 

 

Приклад 8. Скільки п’ятицифрових чисел можна утворити з цифр 2, 3, 4, 5, 6 (без 

повторення), в яких непарні цифри стоять поруч? 

 Розв’язання 

 Умовно об’єднаємо  цифри 3 і 5. Тоді   п’ятицифрових чисел, що утворено з даних 

за умовою цифр і  які містять пару (3; 5), маємо Р4.   

 Врахуємо, що за умовою цифри 3 і 5 можна міняти між собою місцями. Це можна 

здійснити Р2 способами.  

 Отже загалом маємо 48!2!424 PP  шуканих чисел. 

Відповідь: 48.      

 

Приміть до уваги: кількість перестановок з n елементів, за умови, що два певні 

елементи а і b стоять поруч, дорівнює  )!1(221  nPPn ;  

 

                                   РОЗМІЩЕННЯ 

Розглянемо як зміниться розв’язок у прикладі 7, якщо  розрядів числа буде меншою 

ніж п’ять? 

Приклад 9. Обчисліть кількість «цікавих» тризначних цифр (див. приклад 3), всі цифри 

яких різні. 

Розв’язання 

 Всього маємо п’ять непарних цифр. На перше місце цифру записуємо п’ятьма 

способами, на друге – чотирма, на третє – трьома. Тобто маємо загалом 5 34   = 60 

шуканих чисел. 

Відповідь: 60. 

 Зауважимо, що  в останньому прикладі ми рахували скількома способами можна 

вибрати три елементи з п’яти, кажуть кількість розміщень з п’яти елементів по три, а 

відповідь до цієї задачі можна представити у вигляді 
)!35(

!5


 .  

Міркуваннями, аналогічними до розв’язування цього прикладу легко довести таке 

загальне твердження. 



 30 

  Кількість m

nA  розміщень  з n елементів по m дорівнює 
)!(

!

mn

n


. 

 Зверніть увагу, що у прикладах 7-8 перестановка цифр приводила до різних чисел. 

Проте часто маємо такі ситуації, коли нам  обрати кілька елементів з певної групи і 

неважливо у якому саме порядку їх буде розміщено.  

 

Приклад 10. З 30  дівчат паралелі десятих класів треба обрати п’ятьох для участі  в 

конкурсі  «Міс школи». Скількома способами це можна зробити? 

Розв’язання 

 Вибір першої дівчинки можна здійснити  30 способами, другої – 29 способами, 

третьої – 28, четвертої 27.  Тоді маємо 27282930   варіантів. Користуючись поняттям 

розміщення це саме число можна було записати як 
)!430(

!304

30


A . 

 Ми повинні врахувати, що в групі з чотирьох дівчаток неважливо, кого з них 

обрали першим, кого другим і т. д. Нас цікавить лише склад команди. Тоді отримане 

число  варіантів треба поділити на кількість перестановок Р4 = 4!. Маємо: 

                    
)!430(!4

!30


. 

Відповідь: 
)!430(!4

!30


. 

                                 

                          КОМБІНАЦІЇ (СПОЛУЧЕННЯ) 

Зауважимо, що  результатом  останнього прикладу є кількість варіантів, якими з 30 

елементів можна обрати 4, до того  порядок у якому  обрано певну четвірку нас не 

цікавить. Таку величину називають комбінацією (сполученням) з 30 елементів по чотири і 

записують як 4

30C  . 

Аналогічно до міркувань останнього прикладу, легко довести таке загальне 

твердження. 

 m

nC , комбінація (сполучення) з n елементів по m дорівнює 
)!(!

!

mnm

n


.   

 

Розглянемо основні властивості комбінацій.  

1. mn

n

m

n CC   

 Поняття  сполучення інколи значно полегшує розв’язання задачі. 

 

Приклад 11. Скільки різних дільників має число 3510? 

Розв’язання 

 Розкладемо дане число на прості множники: 

                           3510 = 137532  . 

            Дільником числа 3510 буде добуток, що містить від одного до п’яти множників з 

множини {2; 3; 5; 7; 13}. До того врахуємо, що 1 теж є дільником даного числа. Маємо 

 всього дільників       

                          1 +  1

5C 2

5C 3

5C 4

5C 5

5C  = 1 + 5 + 25   + 25  + 5 + 1 = 32. 

 Відповідь: 32. 

                                                  ВЛАСТИВОСТІ КОМБІНАЦІЙ 

І. Зверніть увагу, що в останньому  прикладі 4

5

1

5 CC  , 3

5

2

5 CC  . Легко довести таку 

загальну формулу 

                                                  
mn

n

m

n CC  . 
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           Справді,  
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Вказана властивість спрощує обчислення, зокрема в задачах аналогічних прикладу 11 у 

випадку великої кількості простих множників у розкладі заданого числа.  

 

ІІ. Ще одну властивість комбінацій 

                                                    
m
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доведіть самостійно. 

ІІІ. Доведемо правильність такого співвідношення 
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Приклад 12. На площині розташовано n точок так, що ніякі три з них не лежать на одній 

прямій. Скільки прямих можна провести через ці точки? 

 Розв’язання 

 Через дві точки можна провести лише одну пряму. Число шуканих прямих 

дорівнює числу можливих виборів пари точок, до того послідовність їх вибору не має 

значення. Тоді шукана кількість прямих дорівнює  

                                                       
2

)1(

)!2(!2

!2 





nn

n

n
Cn . 

Відповідь: 
2

)1( nn
. 

 

Приклад 13. Скільки існує чотиризначних чисел, в яких дві цифри парні, а дві – непарні? 

Розв’язання 

 Маємо п’ять парних і п’ять непарних цифр. До того требі врахувати, що не 

першому місці не можна ставити нуль. Тоді маємо такі випадки. 

1) Обрати дві різних  непарних цифри ми можемо 2

5C  = 10 способами. 

2) Розглянемо два випадки: серед шуканої пари парних чисел немає нуля, таких 

варіантів 2

4C  серед шуканої пари парних цифр є нулем, таких варіантів 1

4C  .  

3) Четвірок цифр, серед яких дві цифри непарні, дві парні й немає нуля  маємо 
2

5C
2

4C . Перестановка цифр у кожній четвірці відповідає різним числам. Таких 

перестановок  маємо Р4 = 4!. Отже чисел шуканого виду буде  

                                               2

5C !42

4 C  = 24610  =1440. 

4) Четвірок цифр, серед яких дві цифри непарні, нуль і одна парна відмінна від нуля,  

маємо 2

5C  1

4C . Перестановка цифр у кожній четвірці відповідає різним 

чотирицифровим числам, окрім випадку, коли на першому місці стоїть нуль .Таких 

перестановок  маємо Р4 – Р3 = 4! – 3!. Отже чисел шуканого виду буде 

                                    2

5C
1

4C (4! – 3!) = 720)624(410  . 

5) Загалом чотиризначних чисел, в яких дві цифри парні, а дві – непарні існує 

                                           1440 + 720 = 2160. 

Відповідь: 2160. 
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Важливе  зауваження. Інколи замість того, щоб рахувати шукані варіанти, 

раціонально, обчислити кількість сторонніх варіантів. Наведемо  приклад застосування 

такого способу обчислення. 

Приклад 14. Скільки існує шестизначних чисел, у запису яких є хоча б одна парна цифра? 

Розв’язання 

 Замість того, щоб рахувати кількість заданих шестизначних чисел, визначимо 

кількість шестизначних чисел, які не містять парних цифр. Аналогічно до прикладу 3 їх 

буде 5
6
 = 15 625.  

 На перше місце неможна поставити цифру 0 – маємо 9 варіантів цифр; у всіх інших 

розрядах може стояти будь-яка з 10 цифр. Отже всього шестизначних чисел маємо: 

 5109  900 000. Тому кількість шуканих чисел дорівнює 

                                    900 000 – 15 625 = 884 375. 

     Відповідь: 884 375. 

 

                                                 БІНОМ НЬЮТОНА 

У шкільному курсі математики ви вивчали представлення в вигляді многочленну  

виразів 2)( ba   і 3)( ba  . Тепер, коли ви розумієтеся на  комбінаціях (сполученнях),  

познайомимося з формулою представлення виразу nba )(   у вигляді алгебраїчної суми.  

Формула 
nn

n

nn

n

mmnm

n

n

n

n

n

n bCabCbaCbaCaCba   11110 ......)(  

дістала назву формули бінома Ньютона на честь видатного фізика й математика Ісаака 

Ньютона. (Цю формулу  ми доведемо дещо пізніше ,у §8). 

Коефіцієнти цього розкладу m

nC  є знайомим нам комбінаціями з n по m. Їх ще 

називають біноміальними коефіцієнтами.  

 

 Зрозуміло, якщо у формулі бінома Ньютона   b замінити на  -b, то зміниться знак 

перед доданками, що містять b у непарному степені: 
nn

n

nnn

n

nmmnm

n

mn

n

n

n

n bCabCbaCbaCaCba )1()1(...)1(...)( 111110   . 

  

 Застосуємо формулу бінома Ньютона для доведення такої властивості комбінацій. 

                    .... 6420

nnnn CCCC 17531 2....  n

nnnn CCCC . 

                              Доведення 

 За формулою бінома Ньютона 

                    
nn

n

nn

n

mm

nnn

n xCxCxCxCCx   1110 ......)1( . 

Звідси при х = 1   

                           
n

n

n

n

m

nnn

n CCCCC  110 ......2  (*); 

при х = - 1  

                           
n

n

nn

n

nm

nnnn CCCCCC )1()1(......0 11210  
 (**). 

  

Додамо останні дві рівності: 

                   ...222 20  nn

n CC  ,     ...222 20  nn

n CC  , 
16420 2....  n

nnnn CCCC . 

З рівності (**) випливає, що  

                      .... 7531  nnnn CCCC  = 
16420 2....  n

nnnn CCCC . 

   Щ. в. д.  

  

Розглянемо тепер питання: «Скільки існує цілих додатних k – значних чисел, 

цифри яких розміщено у певному порядку?». 
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Приклад 15. Скільки існує чотиризначних чисел, у яких кожна наступна цифра більша за 

попередню? 

Розв’язання 

 Серед цифр такого числа не може бути нуля (бо він мусив би стояти попереду 

інших цифр). Будь-яка четвірка інших (різних між собою) цифр однозначно задає таке 

число. Маємо всього  

                             .126
234

6789

)!49(!4

!94
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Відповідь: 126. 

 

Приклад 16. Скільки існує чотиризначних чисел, у яких кожна наступна цифра менша за 

попередню? 

Розв’язання 

 Таких чисел стільки ж, скільки  існує червірок різних цифр, тобто 

                                            .210
234

78910

)!410(!4

!104

10 






C  

  

Зрозуміло, що так само легко  розв’язуються за допомогою комбінацій аналогічні 

до останніх двох прикладів задачі для чисел з іншою кількістю розрядів. Розв’яжемо, для 

порівняння, такі задачі без застосування комбінацій.  

Приклад 17. Скільки існує цілих додатних чисел, менших за 100, в  яких цифри йдуть у 

порядку зростання? 

Зауваження. Зрозуміло, що цифри двозначного числа йдуть у порядку зростання, 

якщо перша цифра менша за другу. А як бути із цифрами 1, 2, 3…9? Перетворимо ці числа 

на двозначні, дописавши попереду нуль: 1 = 01, 2 = 02, … 9 = 09 (за таким принципом 

нумерують білети лотереї). Будемо відносити ці числа до тих, в яких цифри йдуть у 

зростаючому порядку. 

Розв’язання 

СПОСІБ І.  Із врахуванням зауваження шуканих чисел буде стільки, скільки двійок цифр 

можна утворити, тобто   

45
2

910

)!210(!2

!102

10 
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СПОСІБ ІІ. 

Випишемо такі числа: 

01, 02, 03, 04, … 09; 

      12, 13, 14, … 19; 

            23, 24, …, 29; 

…………………….. 

                                   89. 

Маємо у першому рядочку – 9 чисел, у другому – 8, потім: 7, 6, ….1. Залишилося 

лише обчислити суму: 

                        9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 . 

Легше їх додавати так: 

                              (9 + 1) + (8 + 2) + (7 + 3) + (6 + 4) + 5 = 45. 

Відповідь: 45. 

 

 

Звернемося тепер до тризначних чисел. Аналогічно тому, як ми це робили у 

прикладі 17, домовимося перед однозначними числами ставити два нулі, а перед 

двозначними – один нуль. Наприклад: 5 = 005, 23 = 023. Тобто всі додатні цілі числа у нас 

будуть тризначними.  
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Приклад 18. Скільки існує цілих додатних чисел, менших за 1000, цифри яких 

йдуть у зростаючому порядку ? 

Розв’язання 

Наведемо розв’язання без застосування комбінацій. 

1) Тризначні числа, цифри яких йдуть у зростаючому порядку, це числа, в яких 

друга  цифра більша за першу, а третя – більша за другу. Тобто, в таких числах всі цифри 

різні.  

Розглянемо множину чисел, в яких всі цифри різні. Поділимо їх на  класи:  числа, 

що складаються з одних і тих самих цифр і відрізняються лише їх порядком. Тоді кожне 

число належить лише одному класу.  

Покажемо, що  кожний клас містить рівно шість чисел, серед яких тільки одне 

складається з цифр, що йдуть у зростаючому порядку. Нехай a, b, c  - три різні цифри, і 

нехай a > b > c. Тоді з них можна скласти такі числа: abc  ,  acb , bac , abc , cab , cba  . 

Маємо шість чисел, з яких тільки в одного числа cba , цифри йдуть у зростаючому 

порядку.  

Таким чином, якщо маємо N чисел, у яких всі цифри різні, то кількість класів, на 

які ми їх ділимо, буде дорівнювати N : 6. Серед цих чисел кількість чисел, в яких цифри 

йдуть у зростаючому порядку, дорівнює кількості класів, тобто дорівнює  N : 6.  

Нам залишилося знайти N, тобто визначити, скільки існує тризначних чисел з 

різними цифрами. 

1) З приклада 8 маємо, що кількість двозначних чисел, цифри яких різні дорівнює  

45 902  . Якщо дописати спереду цих чисел по одній з 8 цифр, що не міститься в цьому 

числі, то отримаємо всі тризначні числа з різними цифрами. 

 
Двозначні числа  

з різними цифрами 

Тризначні числа з різними цифрами 

01 

02 

… 

08 

09 

10 

12 

… 

18 

19 

… 

97                                    

98 

201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901 

102, 302, 402, 502, 602, 702, 802, 902 

                            … 

108, 208, 308, 408, 508, 608, 708, 908 

109, 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809 

210, 310, 410, 510, 610, 710, 810, 919 

012, 312, 412, 512, 612, 712, 812, 912 

                            … 

018, 218, 318, 418, 518, 618, 718, 918 

019, 219, 319, 419, 519, 619, 719, 819 

                           … 

097, 197, 297, 397, 497, 597, 697, 897 

098, 198, 298, 398, 498, 598, 698, 798 

 

 

Таким чином, маємо  90 рядочків, у кожному 8 чисел, тобто всього тризначних  

чисел з різними цифрами буде N  = 890   штук. 

2) Шукана кількість тризначних чисел, у яких цифри йдуть у зростаючому 

порядку дорівнює N : 6 = 1206:)890(  . 

Відповідь: 120. 

 А тепер, для порівняння, розв’яжіть останній приклад за допомогою комбінацій!  

 

На закінчення наведемо приклад застосування вміння визначати скільки існує 

цілих додатних k – значних чисел, цифри яких розміщено у певному порядку. 

Приклад 19. На площині позначено 10 точок. Скільки існує відрізків з кінцями у цих 

точках? 
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Розв’язання 

 Пронумеруємо 10 точок цифрами 0, 1, 2, …, 9. На кінцях відрізка, що з’єднує дві з 

цих точок стоять різні цифри. Запишемо їх у порядку спадання – маємо двозначне число, 

цифри якого йдуть у спадному порядку.  Наприклад, відрізку, що з’єднує точки 2 і 3 

відповідає число 32, а точки 5 і 0  - число 50. 

 Двом різним відрізкам відповідають різні числа, а різним числам – різні відрізки. 

Тобто відрізків буде стільки, скільки двозначних чисел, цифри яких йдуть у спадному 

порядку. Маємо  

                                45
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 Відповідь: 45. 

 Зауважимо, що можна було у розв’язуванні цієї задачі розглядати двозначні числа, 

цифри яких йдуть у зростаючому порядку, проте вважати за двозначні й цифри 01, 02, …, 

тобто в яких на першому місці стоїть нуль.  

 

Завдання для самостійного опрацювання.  
 

1. Скільки існує двоцифрових чисел у запису яких: а) обидві цифри парні; б)  цифра 9  

зустрічається рівно один раз?  

2. Скільки існує трицифрових натуральних чисел, які: а) записуються лише непарними 

цифрами; б) при діленні на 3 дають в остачі 2; в*) записуються цифрами 0, 1, 2, 3, 4, 5 і 

діляться на 3? 

3. Обчисліть значення виразу: а) 10! 11 ; б) n! )1(  n ; в) 100! : 98!; г) n! : (n – 1)!. 

4. Доведіть, якщо р – просте число, то (р - 1)! не ділиться на р.  

5. Якою цифрою закінчується сума 1! + 2! + 3! + … + + 8! + 9!?  

6. Доведіть без обчислення, що число 25! не є точним квадратом.  

7. Скількома способами можна скласти рядочок з чотирьох кульок різних кольорів?  

8. Скільки існує чотиризначних чисел, у запису яких використано цифри 2, 5, 7, 9 рівно по 

одному разу?  

9. Дано чотири різні цифри. Скільки можна скласти з них чотиризначних чисел з різними 

цифрами?  

10. Скільки існує  шестизначних чисел, всі цифри яких мають однакову парність?  

11. Скільки існує чотиризначних чисел, в яких всі цифри різні?  

12. На площині маємо 10 точок, ніякі три з них не лежать на одній прямій. Скільки існує 

трикутників з вершинами в цих точках?  

13. На поличці маємо 5 книжок. Скількома способами можна скласти з цих книжок стопку 

(стопка може містити й одну книгу)?  

14. Скількома способами можна поставити на шахову дошку так, щоб вони не били однин 

одного: а) 4 тури; б) 8 тур; в) двох слонів різного кольору; г*) двох коней?   

15. Скільки існує 6-значних чисел, які мають хоча б дві однакові цифри?  

16. Яких 5-цифрових чисел більше: тих, у запису яких є 1, або інших? 

17. Скільки різних дільників має число: а) 770; б) 30030? 

18. Скільки діагоналей має опуклий n-кутник?  

19. Скільки шестизначних чисел, кратних 5, можна скласти з цифр 0, 1, 2, …, 9 за умови, 

що цифри в запису числа не повторюються? 

20. Скільки існує чотиризначних чисел у запису яких є хоча б одна парна цифра? 

21. Скільки п’ятицифрових чисел можна утворити з цифр 2, 3, 4, 5, 6 (без повторення), в 

яких непарні цифри не стоять поруч? 

22. Яких семицифрових чисел більше: тих. У запису яких э цифра 7, чи тих, в записы яких 

вона відсутня? 
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23*. Знайдіть кількість перестановок з n елементів, за умови, що: а) два певні елементи а і 

b не стоять поруч; б) три певні елементи а, b і с стоять поруч; в)  три певні елементи а, b і 

с не стоять поруч. 

24*. Скільки існує дев’ятицифрових чисел, що не містять нуля і в яких цифри 2, 5 і 7 не 

стоять поруч? 

25*. Скільки існує шестизначних чисел, в яких  три парні та три непарні цифри? 

26. Скільки існує десятизначних чисел сума цифр яких дорівнює: а) 2; б*) 3; в*) 4?   

27. Скільки існує семизначних чисел, цифри яких йдуть: а) у спадному порядку; б) у 

порядку зростання?  

28. Скільки існує двозначних чисел, у яких цифри йдуть у незростаючому порядку? 

29*. Скільки існує тризначних чисел, у яких цифри йдуть у незростаючому порядку? 

30*. Скільки існує тризначних  чисел, у яких перша цифра більша за дві інших, а друга – 

меша за третю?  

31*. Скільки існує цілих додатних чисел, менших за 10 000, цифри яких йдуть: а) у 

спадному порядку; б) у порядку зростання? 

32*. Скільки існує цілих додатних чисел, менших за 10
6
, цифри яких йдуть у зростаючому 

порядку? 

33*. Скільки існує цілих додатних чисел, менших за 10
k
, цифри яких йдуть у спадному 

порядку? Відповідь до задачі запишіть у вигляді:  

           45 чисел    при k = 2  ; 120 чисел при k = 3; … чисел при k = 4; … чисел при k = 5;     

      … чисел при k = 6; … чисел при k = 7; … чисел при k = 8; … чисел при k = 9; 1  

      число при k = 10; … чисел при k = 11; … чисел при k > 11. 

34*. Скільки існує k-значних чисел, цифри яких йдуть у спадному порядку і в запису яких 

немає цифри 0? 

35*. Скільки існує представлень числа 11 у вигляді чотирьох   натуральних доданків? 

 

Відповіді та поради щодо шляху розв’язання пропонованих 

завдань 
1. а) 20. Порада. є п’ять парних цифр: 0, 2, 4, 6, 8. Першою може бути будь-яка з них, 

окрім 0 – 4 можливості. Другою будь-яка з п’яти. Маємо 2054  чисел. б) 18. Порада. 

Див. приклад 2.  

2. а) 125. Порада. Приміть до уваги, що всього непарних цифр п’ять і кожна з них може 

стояти в будь-якому розряді тризначного числа. Маємо 125555  . б) 300. Порада. 

Аналогічно до прикладу 1 запишіть шукані числа як 23  na ; розгляньте арифметичну 

прогресію аm - 2 = m3 з першим членом 99, різницею 3 і останнім членом 996. Тоді для 

шуканого числа n маємо 996 = 99 + (n - 1)3. в) 60. Порада. Розглянемо двоцифрове число 

а, утворене першими двома цифрами трицифрового заданого числа b, тобто acb  , де c – 

цифра.  Якщо а 3 , то }3,0{c ; якщо а при діленні на 3 дає остачу 1, то }5,1{c ;  якщо а 

при діленні на 3 дає остачу 2, то }4,2{c . Тоді чисел b у два рази більше, ніж чисел а, 

тобто двоцифрових чисел, утворених з цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5 . кількість чисел а дорівнює 

(аналогічно до 1-а) 3065  . Отже шуканих чисел всього 60230  .  

3. а) 11!. б) )1(  n !. в) 9900. г) n.   

4. Порада. Скористуйтеся методом від супротивного.  

5. 3. Порада. 5!, 6!, …, 9! – числа, що закінчуються нулем; 1! + 2! + 3! + 4! = 1 + 2 + 6 + 24 

= 33.   

6. Порада. У добутку 25...21  є прості співмножники (наприклад  23) з непарним 

показником степеня.  

7. 4!. 

8. 4!.  
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9. 4!, якщо серед даних цифр немає нуля; !33  , якщо серед заданих цифр міститься нуль. 

10. 31 250. Порада. 5
6

2 . Див. приклади 3 і 8. 

11. !99   Порада. приміть до уваги, що на першому місці не може стоять нуль.  

12. 720. Порада. Приміть до уваги, що одну вершину трикутника можна обрати 10 

способами, другу – дев’ятьма, третю – восьма.  

13. 325. Порада. Додамо кількість варіантів, за якими можна скласти стопку з однієї, двох, 

трьох, чотирьох і п’яти книг:  123452345345455  = 325. 

14. а)  2 025 856. Порада. 2025856)1534()1549(4964   (див. приклад 5). б) Не має 

розв’язку. Порада. Див. приклад 5 і пораду до 8-а. в) 32
2
. Порада. Для кожного (не 

залежно від позиції слона іншого кольору) маємо 32 варіанти розміщення. г) 3696. 

Порада.   Розгляньте 3 варіанти розміщення першого коня у клітинках вздовж краю 

дошки; 2 варіанти його розміщення у другому рядочку клітинок від краю дошки; 

розміщення в інших 16 клітинках дошки. Маємо: (4(64 - 3) + 8(64 - 4) + 16(64 – 5)) + (4(64 

- 5) + 16 (64 - 7)) + 16 (64 - 9) =  3696. 

15. 895 680. Порада. 900 000 - !66  = 900 000 – 4320 = 895 680 (див. приклад 8 і задачу 10). 

16. Інших більше. Порада. Кількість п’ятицифрових чисел у запису яких немає 1 дорівнює 
498  , отже кількість чисел, що мають цифру 1 дорівнює 4109  - 498  . Залишилося 

порівняти числа 498   і ( 4109  - 498  ), тобто 43 10916  .  

17. а) 15. б) 64. Порада.  Див приклад 10 та властивість сполучень, наведену після нього. 

18. 
2

)3( nn
. Порада. Кожну пару вершин багатокутника з’єднує або сторона цього 

багатокутника, або його діагональ. Отже кількість діагоналей дорівнює nCn 
2 .  

19. 28560. Порада. Останньою цифрою шуканих чисел може бути або 0, або 5. У першому 

випадку інші п’ять цифр обираємо з  {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;}, тобто маємо 5

9A варіантів. У 

другому випадку врахуємо, що на перше місце неможна поставити нуль. Тому маємо 8  

варіантів для цифри старшого розряду, 4

8A для інших розрядів, тобто всього 8 4

8A  варіантів. 

Загалом умові задачі відповідає 5

9A + 8 4

8A чисел.   

20. 8375. Порада. Див приклад 13.  

21. 72. Порада. Див приклади 8 і 13.  22. Більше тих,  записі яких використовується цифра 

7. Порада. Всього семицифрових чисел  6109  ; з них не містять цифру 7 всього 
698  чисел; порівнюємо ( 6109  - 698  ) з 698  . Різниця останніх чисел дорівнює 

 )91610(9 56 .0)5904962500(169)95100(169 54    

23. а) )!1)(2(  nn . б). в) )!2)(6( 2  nnn  . 

24. 332 640.  

25. 64 800. Порада. Див. приклад 13.   

26. а) 10. Порада. Одне число з цифрою 2 у старшому розряді (інші цифри нулі) і 9 чисел з 

цифрою 1 у старшому розряді (інші цифри – вісім нулів та одна одиниця).   

27. а) 7

10C . Порада. Див. приклад 16. б) 7

9C . Порада. Див. приклад 15.  

28. 54. Порада. До шуканих чисел відносяться числа, цифри яких ідуть у спадному 

порядку, їх 45 (див. приклад 19), і числа, цифри яких однакові, їх 9 (11, 22, …, 99). Разом: 

45 + 9 = 54.  

29. 180. Порада. До шуканих чисел відносяться: числа, цифри яких ідуть у спадному 

порядку, їх 1203

10 C  (див. приклад 16); числа в яких всі цифри однакові, їх 9 (111, 222, …, 

999); числа, які утворено з двоцифрових чисел, записаних цифрами у спадному порядку, 

до яких приписали праву цифру праворуч, приписали ліву цифру ліворуч, їх 

504522 2

10 C ; число 100. Разом: 120 + 9 + 50 + 1 = 180.    
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30.  120. Порада. таке число дістанемо з кожного трицифрового числа. Цифри якого йдуть 

у спадному порядку. Якщо в нього переставити місцями другу й третю 

цифри. 120
!7!3

!103

10 


C .  

35. 3

10C . Порада. Уявіть число 11 у вигляді 11 точок, розміщених у рядочок. Тоді будь-яке 

представлення числа 11 у вигляді 4 доданків можна відмітити трьома рисочками. 

Наприклад, вираз 11 = 5 + 3 + 2 + 1 можна зобразити так:        .    .    .    .    .   .    .    .   .    

.   .        Легко бачити, що і навпаки, певному розміщенню трьох вертикальних рисочок        

відповідає конкретне представлення числа 11 у вигляді чотирьох доданків. Тоді        задача 

зводиться до питання скількома способами можна розмістити три рисочки у 

представленні числа 11 у вигляді точок. Приміть до уваги, що ліва рисочка не може 

опинитися поза точками, бо за умовою всі доданки відмінні від нуля.  

 

 

 


