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1. fejezet - Kombinatorika
1. 1.1 Bevezetés
Jelen modul a Matematika III. tárgy első fejezete, modulja. Amennyiben gondja van az itt leírtak megértésével,
akkor forduljon a szerzőhöz segítségért.
Jelen modul célja, hogy az Olvasó megismerkedjen a Kombinatorika alapvető kérdésköreivel, és képessé váljon
azok valószínűségszámítási feladatok megoldásában való felhasználására.
A kombinatorika a véges halmazok elmélete. Kétféle kombinatorikai feladat fordulhat elő:
a. sorbarendezés
b. kiválasztás.

2. 1.2 Permutáció
2.1. 1.2.1 Ismétlés nélküli permutáció
Definíció:
Adott n elem. Az elemek egy meghatározott sorrendjét az adott n elem egy ismétlés nélküli permutációjának
nevezzük.
Példa 1:
Írjuk fel az a, b, c elemek összes permutációját!
Megoldás: abc, bac, cab, acb,bca, cba
Definíció + eljárás:
Lexikografikus sorrend:
Létezik egy természetes sorrend, az elemek nagyság szerint nem csökkenő sorrendje.
1. Megkeresni az utolsó számot, amely mögött még van nála nagyobb szám!
2. E szám előtti számokat leírni!
3. E szám helyére beírni a nálánál nagyobb elemek legkisebbikét!
4. A megmaradt elemeket természetes sorrendben leírni!
Példa 2:
Adjuk meg az 1,2,3,4 számok összes permutációját lexikografikus sorrendben!
Megoldás:

1234 2134 3124 4123
1243 2143 3142 4132
1324 2314 3214 4213
1342 2341 3241 4231
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1423 2413 3412 4312
1432 2431 3421 4321
Tétel:
Az n különböző elem permutációinak száma:

, ahol

, és

.

Definíció:
Hasznos a Stirling-formula, amellyel n! a következőképp becsülhető:

Bizonyítás:
Az első helyen az 1,2,...,n elemek mindegyike állhat, utána a maradék n-1 elem összes lehetséges sorrendje
következik. És így tovább, az utolsó elemig. Az összefüggéseket visszafelé felírva adódik az állítás.

Példa 3:
5 távolugró sportoló életkora: 19, 20, 21, 23 és 26 év.
Egy versenyen az életkoruk alapján hányféle sorrend fordulhat elő?
Megoldás:

Példa 4:
Hány tíz jegyű szám van, amelyben minden számjegy egyszer fordul elő?
Megoldás:
Az összes lehetséges sorrend 10! Ha a 0 az első helyen szerepel, maradék 9 szám összes lehetséges sorrendje: 9!
Így a valóban különböző tízjegyű számok száma:
10! - 9! = 9! (10-1) = 9 · 9!
Egy másik megoldás:

9 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Példa 5:
Hányféleképpen ültethető le 4 férfi és 5 nő egy padra, ha felváltva ülnek.
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x y x y x y x y x
Megoldás:
4! ·5! = 24 · 120 = 2880.

2.2. 1.2.2 Ismétléses permutáció
Definíció:
Adott n elem, amelyek között k1 db egyenlő, másik k2 db egyenlő, ... másik ks db egyenlő, ahol

Az adott n elem egy meghatározott sorrendjét ezen elemek egy ismétléses permutációjának nevezzük.
Jele:
Példa 1:
Származtassuk az a, b, b elemek ismétléses permutációját az ismétlés nélküli permutációból!

Tétel:
Adott n, s és

esetén az ismétléses permutációk száma:

Bizonyítás:
Tekintsük az n elem egy tetszőleges permutációját!
azonos elemhez

különböző indexet rendelhetünk,

azonos elemhez

különböző indexet rendelhetünk,

azonos elemhez

különböző indexet rendelhetünk.

...

Ekkor fenn áll az alábbi összefüggés:

Példa 2:
Az előbbi szemléltető példa ismétléses permutációinak száma:
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Példa 3:
Ha 5 magasugró sportoló közül kettő 19 éves, egy 20 éves és kettő 21 éves van, akkor

Példa 4:
A totó 13 mérkőzése közül 7 hazai győzelem (1), 3 döntetlen és 3 vendéggyőzelem született.
Hány szelvényt kellett volna kitölteni a biztos 13-as találathoz?
Megoldás:

3. 1.3 Variáció
3.1. 1.3.1 Ismétlés nélküli variáció
Definíció:
Adott n különböző elem. Ha n elem közül k elemet
úgy választunk ki, hogy mindegyik elem csak
egyszer szerepel, és a kiválasztás sorrendje is számít, akkor az n elem k-ad osztályú ismétlés nélküli variációját
kapjuk.
Jele:
Példa 1 :
Írjuk fel az a b c d elemek másodosztályú variációit!
Megoldás:
ab ac ad bc bd cd
ba ca da cb db dc
Tétel:
Az n különböző elem k-ad osztályú ismétlés nélküli variációinak száma:

Bizonyítás:
Vagy az 1., vagy 2., ... vagy n. elemet választjuk.
122131n1
132332n2
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142434

...

Példa 2:
A tematikus példa variációinak száma:

Példa 3:
Egy urnában van 6 golyó az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számokkal megjelölve. Négy golyót kihúzunk. Hányféle sorrend
fordulhat elő?
Megoldás:

3.2. 1.3.2 Ismétléses variáció
Definíció:
Adott n különböző elem. Ha n elem közül k elemet úgy választunk ki, hogy egy elem többször is sorra kerülhet
és a kiválasztás sorrendje is számít, akkor n elem k-ad osztályú ismétléses variációját kapjuk.
Jele:
Példa 1:
Írjuk fel az a, b, c, d elemek másodosztályú ismétléses variációit!
abcd
aa ba ca da
ab bb cb db
ac bc cc dc
ad bd cd dd
Tétel:
Az n különböző elem k-ad osztályú ismétléses variációinak száma:

Bizonyítás:
Az 1. osztályú ismétléses variációinak száma: 1, 2, ..., n

5
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Kombinatorika

A 2. osztályú ismétléses variációinak száma 1 1 1 2 1 n
21222n
...
n1n2nn
A k-ad osztályú ismétléses variációinak száma:
Példa 2:
A tematikus példa ismétléses variációinak száma:
Példa 3:
1, 2 elemek 4-ed osztályú ismétléses variációi:

1111

1112

1122

1222

1121

1212

2122

1211

1221

2212

2111

2112

2221

2222

2121
2211

Példa 4:
Kockával 5-ször dobunk. Hányféle dobássorozat fordulhat elő, ha a sorrend is számít?
Megoldás:

Példa 5:
Hányféle hatjegyű telefonszám létezik?
Megoldás:
Az első helyre 9 számjegy közül választhatunk.

4. 1.4 Kombináció
4.1. 1.4.1 Ismétlés nélküli kombináció
Definíció:
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Adott n különböző elem. Ha n elem közül
elemet úgy választunk ki, hogy mindegyik csak
egyszer kerül sorra, és a kiválasztás sorrendje nem számít, akkor az n elem egy k-ad osztályú ismétlés nélküli
kombinációját kapjuk.
Jele:
Példa 1:
Írjuk fel az a, b, c, d elemek 2-od osztályú ismétlés nélküli kombinációit
Megoldás:

ab

bc

ac

db

cd

ad
Tétel:
Az n különböző elem k-ad osztályú ismétlés nélküli kombinációinak száma:

Bizonyítás:
Az n elem k-ad osztályú ismétlés nélküli kombinációinak száma megegyezik a k darab kiválasztott és az n-k ki
nem választott elem ismétléses permutációinak számával:

Definíció:

Az

kifejezést binomiális együtthatónak nevezzük.

Megegyezés alapján:
A binomiális együttható fogalma általánosítható tetszőleges valós számra:
Legyen

Következmény:

Ha

, akkor

.

Példa 2:
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1, 2, 3, 4, 5 elemek 3-ad osztályú kombinációi:

+++--

123

234

++-+-

124

235

++--+

125

245

+-++-

134

+-+-+

135

+--++

145

345

-+++-++-+
-+-++
--+++
Példa 3:
A lottóhúzásnál 90 számból öt számot választanak ki visszatevés nélkül, és a sorrend nem számít, ezért ismétlés
nélküli kombinációról van szó.

4.2. 1.4.2 Ismétléses kombináció
Definíció:
Adott n különböző elem. Ha n elem közül k elemet úgy választunk ki, hogy egy elem többször is sorra kerülhet,
és a kiválasztás sorrendje nem számít, akkor az n elem egy k-ad osztályú ismétléses kombinációját kapjuk.
Jele:
Példa 1:
Írjuk fel az a, b, c, d elemek 2-od osztályú ismétléses kombinációit!

aa

bb

cc

ab

bc

cd

ac

bd

dd

ad
Tétel:
Az n különböző elem k-ad osztályú ismétléses kombinációinak a száma:
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Bizonyítás:
Az n elem k-ad osztályú ismétléses kombinációinak száma megegyezik n+k-1 elemből k kiválasztott elem és n1 ki nem választott elem ismétléses permutációinak számával:

Példa 2:
Írjuk fel az 1, 2, 3 számok 4-ed osztályú kombinációit!
Megoldás:

123456
++++--

1111

+++-+-

1112

+++--+

1113

++-++-

1122

++-+-+

1123

++--++

1133

+-+++-

1222

+-++-+

1223

+-+-++

1233

+--+++

1333

-++++-

2222

-+++-+

2223

-++-++

2233

-+-+++

2333

--++++

3333

5. 1.5 A kombinatorika alkalmazásai
5.1. 1.5.1 Binomiális tétel
Tétel:
Binomális tétel:
Kéttagú kifejezés (binom) bármely nemnegatív egész kitevőjű hatványa polinommá alakítható:
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-ahol

, és

.

A polinom jellemzői:
tagból áll.

a. A polinom
b. Minden tagban az

i. A bk kitevője megegyezik

alakú kifejezés kitevőinek összege n.

kifejezés alul szereplő értékével.

Bizonyítás:
Tekintsük az alábbi n tényezős szorzatot:

Ha mindegyik tényezőből az a –kat szorozzuk össze, kapjuk:
an
Ha

tényezőből az a-kat, és 1 tényezőből b-t választjuk, n féleképp tehetjük ezt meg, kapjuk:

Ha

tényezőből az a-kat, és 2 tényezőből b-ket választjuk,

féleképp tehetjük ezt meg, kapjuk:

.
Teljes indukcióval adódik a tétel állítása.
Speciális esetek:
A középiskolai tananyagból jól ismert speciális esetek:

Példa 1:
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5.2. 1.5.2 Pascal-háromszög
Írjuk fel a binomiális együtthatókat az alábbi formában:

A Pascal-háromszög tulajdonságainak jellemzésére szolgál az alábbi tétel:
Tétel:
A Pascal-háromszög tulajdonságainak jellemzésére szolgál az alábbi tétel:
Legyen n nemnegatív egész szám, és legyen
összefüggések:

1.

2.

szintén egész. Ekkor fennállnak a következő

-szimmetria tulajdonság

-összegzés

3.

-kettőhatvány

4.
Bizonyítás:

1.

2.

=

3. Helyettesítsünk a binomiális tételbe

-et!

4. Helyettesítsünk a binomiális tételbe

-et!

Tétel:
11
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Ha m, n és k

nemnegatív egész számok, akkor

Bizonyítás:
Egy urnába helyezzünk m db fekete, és n darab fehér golyót! Húzzunk ki k darab golyót!
Hányféleképp tehetjük meg?Lehetőségek: mind a k darab golyót a fehérek közül húzzuk, egy golyót a feketék ,
k-1 darab golyót e fehérek közül húzunk, stb

5.3. 1.5.3 Generátorfüggvény
Definíció:
végtelen sorozat.

Legyen adott egy
Tegyük fel, hogy az

hatványsor nem csak a 0 helyen konvergens.

Ekkor az

függvényt az adott sorozat generátorfüggvényének nevezzük.

Példa 1:
Legyen
írjuk fel a MacLaurin sort !
Megoldás:

Tétel:

Az

binomiális együtthatók generátorfüggvénye:
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Bizonyítás:
A binomiális tételben végezzük el a következő helyettesítéseket

.

6. 1.6 Összefoglalás
1. Hány olyan ötjegyű szám van, amelyikben négy páros és egy páratlan szám szerepel?

2. Oldjuk meg a következő egyenletet:
3. Hány olyan hatjegyű szám van, melynek jegyei mind különbözők, s amelyben négy páratlan számjegy
szerepel?
4. Hány olyan négyjegyű, különböző számjegyekből álló szám van, amelyben két páros és két páratlan
számjegy szerepel?
5. Az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyekből hány olyan négyjegyű szám írható fel, amelyekben
a. két különböző páros és két különböző páratlan szám szerepel?
b. mindegyike három különböző jegyet tartalmaz?
6.
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