
Ponieważ “porządne” liczby 5-cyfrowe nie mogą zaczynać się od zera zrobimy następująco: Podzielimy
zadanie na dwie części:

(A). Znajdziemy ilość liczb spełniających warunki zadania, włączając też liczby zaczynające się od
zera

(B). Znajdziemy ilość liczb zaczynających się od zera i odejmiemy od ilości otrzymanej w części (A).
Tą część zrobimy najpierw gdyż jest prostsza pojęciowo.

Ponieważ liczba ma zaczynać się od zera mamy już jedną z trzech różnych cyfr i losujemy dwie pozo-
stałe z zbioru {1,2,3,4,5,6,7,8,9}. Pierwszą cyfrę można wybrać na 9 sposobów, drugą na 8 sposobów,
kolejność wyboru jest istotna, istnieje więc 9 · 8 = 72 możliwe wybory.

Dla przykładu załóżmy, że wybraliśmy parę (1,2), zaznaczam, że jest to inny wybór niż para (2,1).

Zobaczmy, jakie 5-cyfrowe liczby, zaczynające się od zera, można zbudować z cyfr 0, 1 i 2.
Ponieważ mamy do dyspozycji tylko 3 cyfry, a tworzymy liczbę 5-cyfrową, to albo jedna z cyfr musi
powtórzyć się trzykrotnie, albo dwie cyfry muszą powtórzyć się dwukrotnie. Rozpatrzmy najpierw
przypadek gdy jedna cyfra powtarza się trzykrotnie. Przypominam, że cała liczba musi zaczynać się
od zera.

Jeśli trzykrotnie powtarza się zero to mamy takie możliwości:
00012; 00120; 01200; 01020; 01002; 00102. Razem 6 możliwości.

UWAGA! Zapytasz dlaczego nie wypisałem np. “00021”, czyli inaczej mówiąc dlaczego “1” zawsze
występuje przed ”2”. Dzieje się tak ponieważ założyliśmy, że wylosowaną parą było (1,2), a kolejność
jest istotna. Ten układ: 00021 pojawi się, gdy wylosujemy parę (2,1). Gdybyśmy policzyli go teraz
to sekwencja 00021 byłaby liczona podwójnie, co jest błędem.

Zobaczmy pozostałe możliwości. Jeżeli trzykrotnie powtarza się jedynka to możliwości tą takie:
01112; 01121; 01211; 02111. Razem 4 możliwości.

Z powodów jak wyżej nie doliczamy przypadków, gdy trzykrotnie pojawi się “2” gdyż ta sytuacja
będzie ujęta przy losowaniu pary (2,1).

Teraz przypadki dwóch powtórzeń. Jeśli dwukrotnie powtórzy się 0 i 1 to mamy sporo przypadków.
Pogrupowałem je w nawiasy ze względu na położenie cyfry 2.
(00112; 01012; 01102); (00121; 01021; 01120); (00211; 01201; 01210); (02011; 02101;
02110);. Jak widać mamy 4 grupy po 3 czyli 12 możliwości.

Przypadki, gdy dwukrotnie powtórzy się 0 i 2 będą zliczane przy losowaniu pary (2,1).

Jeszcze najtrudniejsze układy, gdy dwukrotnie powtórzy się 1 i 2. Tutaj trudno rozdzielić sytuacje jak
poprzednio, wypiszemy więc wszystkie układy, a potem podzielimy ich ilość na 2.
01122; 01212; 01221; 02112; 02121; 02211.
W zasadzie można by to pogrupować, ale nie będziemy się bawić, jest 6 przypadków, dzielimy 6 na 2
i mamy 3 możliwości z tej sytuacji.

Sumujemy wszystkie możliwości otrzymany w powyższej analizie:

6 + 4 + 12 + 3 = 25

Tyle jest możliwości na pary (1,2). Możliwych par jest 72, co nam daje
¯̄B = 25 · 72 = 1800

Te 1800 możliwości trzeba odjąć od opisanej na następnej stronie części (A). Zwróć jeszcze uwagę, że
nie trzeba wypisywać list przypadków, weźmy np. sytuację, gdy mamy dwa zera, dwie jedynki i jedną
dwójkę. Jedno zero ma być na początku, zostają 4 pozycje, na których umieszczamy jedynki, czyli
losujemy dwie pozycje jedynek z 4. Są to kombinacje 2 z 4, ich ilość to 3 · 4/2 = 6. Na pozostałych
pozycjach jest 0 i 2, można je zamienić miejscami, stąd w rezultacie dostajemy 12 możliwości.



Część (A). Poprzednio policzyliśmy ilość przypadków z zerem na początku więc wiemy, ile odjąć,
a teraz traktujemy każdą z 10 cyfr jednakowo. Zmienimy też strategię. Kolejność losowania trzech cyfr
teraz się NIE liczy, czyli ilość losowań trójki różnych cyfr (a,b,c) z 10 to ilość kombinacji 3 z 10, co
wynosi:

N =
10!

7! · 3!
=

10 · 9 · 8
6

= 120

Obliczymy ilość możliwych ustawień dla wybranej trójki (a,b,c), pomnożymy to przez N i mamy ilość
wszystkich możliwości.

Oczywiście ponieważ teraz kolejność a, b, c się nie liczy, to musimy “wypisać” wszystkie możliwe
liczby 5-cyfrowe, utworzone z a,b,c. Ale to okaże się łatwiejsze niż przy zachowaniu kolejności.

Jak poprzednio mamy dwa przypadki:
- albo jedna z cyfr powtarza się trzy razy
- albo dwie cyfry powtarzają się dwukrotnie.

Zacznijmy od trzech powtórzeń. Niech powtarzającą się cyfrą będzie “a”. Wtedy cyfry “b” i “c” wy-
stępują pojedynczo. Na pięciu pozycjach liczby 5-cyfrowej można dowolnie umieścić “b” (5 sposobów),
na pozostałych czterech pozycjach można dowolnie upchać “c” (4 sposoby). Resztę wypełniamy cyfrą
“a”. Mamy więc 20 sposobów budowy 5-cyfrowej liczby z zestawu a,a,a,b,c.

Ale zauważ, że dla zestawu cyfr : a,b,b,b,c lub a,b,c,c,c też mamy po 20 sposobów. Czyli mamy
20+20+20=60 możliwości, jeśli jedna z cyfr powtarza się trzykrotnie. Widzisz - nie trzeba wypisywać
wszystkich możliwych układów, dlatego ten sposób jest szybszy, choć może mniej oczywisty...

Teraz powtórzenia dwukrotne. Weźmy zestaw cyfr: a,a,b,b,c. “Singlową” cyfrę c można umieścić na
5 sposobów. Zostaje 4 wolne pola, na których rozmieszczamy cyfry “a”. Jest 6 sposobów (kombinacje
2 z 4). Mamy więc 5 · 6 = 30 ustawień, cyfra “b” nie ma już wyboru.

W zestawie jak wyżej było pojedyncze “c”. Ale jest jeszcze a,a,b,c,c oraz a,b,b,c,c. Każdy z tych zesta-
wów daje po 30 możliwości, więc razem mamy: 30+30+30 = 90 możliwości z dwoma powtórzeniami.

Mieliśmy 20 sposobów z trzema powtórzeniami, 90 sposobów z dwoma powtórzeniami, razem mamy
110 sposobów dla wybranej trójki (a,b,c). Mnożymy to przez liczbę N u góry strony i dostajemy:

¯̄A = 110N = 110 · 120 = 13200

Jeśli powiedziano na lekcji, że zera na początku są dozwolone, to 13200 jest odpowiedzią do zadania.
Jeśli jednak nie - a ja byłbym za tym - to odejmujemy

¯̄X = ¯̄A− ¯̄B = 13200− 1800 = 11400

Moim zdaniem odpowiedź to ¯̄X = 11400, ale domyślasz się, że mogę pomylić...
To oznaczenie ”X z kreskami”to tylko dla picu.

Sorry za swobodny styl tego rozwiązania. Po pierwsze nie znam na tyle języka matematyki, aby w nim
pisać, po drugie byśmy się nie zrozumieli, “rozpłynęli” w dziwnych znaczkach. Ideą matematyki jest -
moim zdaniem - rozumienie, a nie zabawa oznaczeniami.

Pozdrowienia - Antek.


