
               EXERCICIS DE COMBINÀTORIA 2 3r ESO 

 

1.- Quants números de telèfon poden existir en una ciutat si cada un consta d’un prefix 

(format per tres xifres que es poden repetir) i seguit de sis xifres diferents entre si. 

2.- Un director de cinema ha de triar, entre trenta actors, els cinc intèrprets que 

representin els personatges masculins principals en la seva pròxima pel.lícula. De 

quantes maneres pot fer l’elecció?    Sol: 142.506 

3.- Llancem una moneda 15 vegades consecutives, i aqnotem, en cada cas, si ha sortit 

cara o creu. Quants resultats són possibles?   Sol: 32.768 

4.- De quantes maneres poden alinear-se en una prestatgeria els dotze volums que 

formen una enciclopèdia?     Sol: 479.001.600 

5.- Per repartir cinc premis iguals entre deu persones, es posen en una urna deu 

paperetes amb els deu noms, i després se n’extreuen simultàniament cinc. Quants 

repartiments diferents són possibles?   Sol: 252 

6.-  a) Tenim 18 llibres diferents: sis de matemàtiques, cinc de física, quatre de 

química i tres de biologia. De quantes maneres podem alinear-los en una 

prestatgeria, si els d’una mateixa matèria han de quedar junts?  

 Sol: 298.598.400 

 b) De quantes maneres podem alinear-los en una prestatgeria sense cap 

condició?       

 c) Tenim 18 llibres: sis llibres iguals de matemàtiques, cinc llibres iguals de 

física, quatre llibres iguals de química i tres llibres iguals de biologia. De 

quantes maneres podem alinear-los en una prestatgeria? 

7.- D’una baralla espanyola (48 cartes), se n’extreuen, simultàniament, cinc cartes: 

 a) Quants resultats diferents són possibles?  Sol: 1.712.304 

 b) En quants hi ha exactament tres cartes de copes i dues d’espases? Sol: 14.520 

 c) En quants hi ha dues cartes d’oros i una de cadascun dels altres colls?  

Sol: 114.048 

8.- Amb  les xifres 1, 2, 3, 4, 5 i 6 

 a) Quants nombres de 4 xifres diferents es poden formar? Sol: 360 

 b) Quants d’aquests comencen per 3?  Sol: 60 

 c) Quants són parells?    Sol: 180 

 d) Quants són més grans que 3.000?   Sol: 240  
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e) Quants nombres de sis xifres es poden formar? Sol: 46.656 

f) Quants d’aquests nombres de sis xifres tenen xifres repetides? Sol: 45.936 

9.-  a) Quantes apostes de loteria primitiva es poden fer? 

 b) Quantes de les apostes de la loteria primitiva inclouen els nombres 25 i 37? 

        Sol: 178.365 

 c) Quantes no inclouen cap nombre parell?  Sol: 177.000 

 d) Quantes inclouen exactament dos nombres parells? Sol: 3.491.400 

10.- Amb un dòmino complet (28 fitxes), quantes eleccions de 7 fitxes diferents es 

poden fer?       Sol: 1.184.040 

Quantes d’aquestes eleccions tenen exactament tres dobles?   Sol: 209.475 

11.- En un concurs de televisió es presenten 75 persones. Està previst concedir un 

primer premi, un segon premi i tres accèssits iguals ( iguals entre si, i diferents de 

cadascun dels dos primers premis). Quants repartiments diferents són possibles? 

        Sol: 345.187.800 

 


