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9. ЕЛЕМЕНТИ НА КОМБИНАТОРИКАТА 
1. 

Под "множество" се разбира съвкупност от обекти, обединени по някакъв общ признак. 

Обектите, от които се състои множеството, се наричат негови елементи. 

Множества. Основни определения 

Символният запис a∈A означава принадлежност на елемента a на множеството A. 

Записът a∉A означава, че елемента a не принадлежи на множеството A. 

Множеството A се нарича крайно, ако се състои от краен брой елементи. Означаваме 

A={a1, a2, ..., an} и пишем |A| = n. Поради биективното съответствие на A върху 

множеството от първите n естествени числа, когато разглеждаме крайни множества от n 

елемента, може да ги оттъждествяваме с множеството на първите n естествени числа. 
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Безкрайните множества се делят на два големи класа - безкрайни изброими множества 

(равномощни на множеството на естествените числа) и безкрайни неизброими множества.  

Множеството A, състоящо се от елементи x, притежаващи свойство P(x) записваме: 

A={x| x: P(x)}. 

 

⊆
Определение 1.1. Множеството A се нарича подмножество на множеството B, ако всеки 
елемент на A е елемент и на B. Пишем A  B, четем: "A се включва или съдържа в B". 
 
 
Определение 1.2. Множествата A и B са равни (A=B) тогава и само тогава, когато A ⊆ B  
и  B ⊆ A, т.е. ако двете множества се състоят от едни и същи елементи. 
 
Определение 1.3. Множество, несъдържащо нито едни елемент, се нарича празно 
множество и се означава ∅ . ∅  е подмножество на всяко множество. 
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Определение 1.4. Всяко множество A има две тривиални подмножества - A и ∅

2. Операции с множества 

. Всички 
останали подмножества на множеството A се наричат собствени или истински 
подмножества на A.  

Сечение на множества 



Определение 1.5. Нека A и B са множества. Сечение на множествата A и B се нарича 
множеството A B={x: x∈ A и x∈ B}. 

Обединение на множества 



Определение 1.6. Нека A и B са множества. Обединение на множествата A и B се нарича 
множеството A B={x: x∈ A или x∈ 
 

B}. 

Пример 1.1. Нека A = {2, 4, 6, 8}, B={2, 3, 6, 7, 8, 9}. |A| = 4, |B| = 6. 
A B = {2, 6, 8}, | AB | =3 
A B = {2, 3, 4, 6, 7, 8, 9}, |A B| = 7 ≠  |A| +|B| = 4+6 = 10. Защо? 
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| A B | = | A | + | B | - | A   B | 

 
Задача 1. Нека A = {2, 3, 5, 6, 7}, B = {1, 2, 4, 5, 8, 10}. Намерете мощността на 

.  
Решение: . 
 
Задача 2. В група от 25 студенти по информатика 10 посещават курс по JAVA, 12 по 
.NET, а 7 души от посещаващите курсове, посещават и двата курса. Колко студента 
не посещават нито един от двата курса? 
Решение:
 

 25 – (3+7+5) = 10 студента не посещават нито един от двата курса . 

Задача 3. От 100 жители на един град 90 говорят френски, а 70 английски. Колко 
жители говорят и двата езика?  
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Решение:
x = 60. 

 Ако x жителя говорят и двата езика, то (90-x)+x+(70-x) = 100,  

 
 

 

Разлика на множества 
Определение 1.7. Нека A и B са множества. Разлика на множествата A и B се нарича 
множеството A\B={x: x∈ A и x∉ B}. 
Множеството, съдържащо всички разглеждани множества, се нарича универсално 
множество и се бележи с J. Разликата J\A се нарича допълнение на множеството A и се 
означава A. 

Декартово произведение на множества 
Определение 1.8. Нека A и B са множества. Декартово произведение на множествата A и 
B се нарича множеството A×B на всички наредени двойки елементи (a, b), за a∈ A, b∈ B. 
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Нека A={1,2}; B={a,b,c}.  
Тогава декартовото произведение A×B на тези множества е множеството 
 A×B ={(1,a), (1,b), (1,c), (2,a), (2,b), (2,c)}. 
Декартовото произведение B×A на тези множества е множеството 
B×A={(a,1), (a,2), (b,1), (b,2), (c,1), (c,2)}. 
Разбира се, A×B ≠  B×A, но |A×B| = 2.3 = 6, |B×A| = 3.2 = 6. 
 

| A B | = | A |.| B | 
 
Задача 4. Студенска програма за семестър трябва да съдържа една математическа 
дисциплина, измежду: Линейна алгебра, Статистика и Логика, една икономическа 
дисциплина, измежду: Макроикономика, Трудово право, и една свободно избираема 
дисциплина, измежду: Бизнес кореспонденция, Счетоводство, Демография. Колко 
различни учебни програми могат да се съставят? 
Решение: Броя на различните програми е 3.2.3 = 18. 
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Задача 5. Производството на продукт се влияе от три различни фактора - налягане, 
влажност и температура на средата. Ако всеки от факторите има по три нива, колко 
различни начина на производство съществуват? 
Решение

3. Пермутации без повторение 

: Ако с x означим броя на различните начини за прозводство, то x = 3.3.3 = 
27. 

 

Определение 1.9. Всички различни подреждания на всичките n елемента на A (или всички 
различни подреждания на първите n естествени числа) се нарича пермутация без 
повторение от n-ти ред. Две пермутации се различават една от друга по реда на 
елементите, участващи в тях. 

Pn

Задача 6. По колко различни начина могат да седнат трима приятели на един ред в 
киносалон? Опишете ги. 

 = 1.2. ... (n-1).n = n! 
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Решение:
 

 |A| = |{abc, acb, bac, bca, cab, cba}| = 3.2.1 = 6. 

Задача 7. По колко различни начина могат да седнат 6 души на една пейка, ако 
двама от тях искат да бъдат един до друг? Колко са различните начини, ако трима от 
тях искат да са един до друг? 
Решение:
                  x = 3!. 4! = 144 за трима един до друг. 

 x = 2!.5! = 240 - за двама един до друг. 

                 x = n!.(n-k+1)! - за k души от n един до друг, 2 ≤ k ≤ n. 
Задача 8.  Колко различни петцифрени числа могат да се запишат с цифрите 0, 1, 2, 3 
и 4, ако всички цифри участват? 
Решение: P5 – P4

 
 = 96. 

Всеки избор на k елемента от n наричаме извадка на n елемента от k - ти

Различаваме четири вида извадки в зависимост от това : 
 клас. 

1. дали е от значение реда на елементите в k-орката (наредена, ненаредена); 
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2. дали всеки елемент в извадката може да се среща най-много веднъж или може да се 
среща повече пъти (с повторение, без повторение). 

 
4. Комбинации без повторение 

Определение 1.10. Всички различни ненаредени извадки без повторение на n елемента от k-
ти клас наричаме комбинации без повторение на n елемента от k-ти клас. Две комбинации 
без повторение се различават една от друга по елементите, участващи в тях. 
 

 
 
С Mathematica: Binomial[n,k] 
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Задача 9. Да се опишат всички комбинации без повторение на два елемента от 
четвърти клас от елементите a, b, c, d и да се определи броя им.  
Решение:
 

 |A| = |{ab, ac, ad, bc, bd, cd}| =  6. 

Задача 10. По колко различни начина от 8 приятели може да си изберете четирима, 
за да отидете на екскурзия? 
Решение:  
 

Задача 11. Колко различни изпитни билета с по два въпроса могат да се съставят от 
конспект с 30 въпроса? 
Решение:  
 

Задача 12. От 32 карти (8 пики, 8 купи, 8 кари и 8 спатии) произволно се изтеглят 
определен брой карти.  
а) По колко начина могат да се изтеглят 6 карти? 
Решение:  
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б) По колко начина могат да се изтеглят 6 карти, само една от които е "пика"? 
Решение:  
в) По колко начина могат да се изтеглят 6 карти с точно две "пики" между тях? 
Решение:  
г) По колко начина могат да се изтеглят 6 карти с най-много една "пика" между тях? 
Решение:  
 

Обобщение: Нека е дадено множество от N елемента, 
M от които са от тип . Броят на различните n-торки от 

елементи на множеството, в които точно k са от тип  

е:  
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Задача 13. По колко различни начина могат да се разпределят 15 души в три вагона 
за Бургас, ако в първия вагон има 5 свободни места, във втория - 4, а в третия 6? 
Решение:  
 

Обобщение: Разпределянето на n различни частици в 
k големи клетки, така че в първата да има r1 частици, 
във втората r2 частици и т.н., в k-тата  - rk частици, 
като , 

може да стане по  начина. 
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5. Вариации без повторение 
 

 

Определение 1.11. Всички различни наредени извадки без повторение на n елемента от k-
ти клас наричаме вариации без повторение на n елемента от k-ти клас. Две вариации без 
повторение се различават една от друга или по реда на участващите в тях елементи или 
по елементите, участващи в тях. 

   
 

Задача 14. Колко различни трицифрени числа, съставени от различни цифри могат 
да бъдат образувани с цифрите: 
а) 1, 3, 5, 7, 9; 
Решение:  
б) 0, 1, 3, 5, 7, 9; 
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Решение:  
 

Задача 15. При регистриране за достъп в определена страница в интернет се избира 
парола, която задължително се състои от 5 различни символа: първите два – цифри, 
останалите три  - букви, като се използват само цифрите 2, 3, 4 и само буквите B, C, 
D, K и F.  
а) Колко различни пароли съществуват?  
Решение:  
б) Колко различни пароли започващи с цифрата 2 и завършващи с буквата C 
съществуват?  
Решение:  
в) Колко различни пароли, започващи с четна цифра съществуват?  
Решение:  
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6. 
Определение 1.12. Всички различни наредени извадки с повторение на n елемента от k-ти 
клас наричаме вариации с повторение на n елемента от k-ти клас. 

Вариации с повторение 

 

  
 

Задача 16. Колко четирицифрени числа могат да се напишат, ако знаете, че 
участвуват само цифрите 1, 2? 
Решение:  
 

Задача 17. Колко четни четирицифрени числа могат да се образуват с цифрите 0 до 
9? 
Решение:  
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Допълнителни задачи: 

1. За участие в състезание треньор обучава пет момчета от десет. По колко начина 
може да образува отбора, ако две определени момчета трябва да участват?  

2. Десет отбора играят за една златна, една сребърна и една бронзова награда. По 
колко начина могат да се разпределят наградите между участниците? 

3. Колко различни четирицифрени числа могат да се образуват от цифрите {3, 3, 4, 
5, 6}?  

4. От 13 книги, 8 са справочници. По колко различни начина могат да се изберат 5 
книги измежду които: 
a. Няма справочници; 
b. Има един справочник; 
c. Има поне един справочник; 
d. Има два справочника; 
e. Всички са справочници. 
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