
                   EXERCICIS DE COMBINATÒRIA 3r ESO 

 

1. Quants números de quatre xifres diferents es poden formar amb les xifres { 1, 2, 

3, 4,5 }?           Sol: 120 

2. Un pare té cinc fills i cada trimestre reparteix 3 premis: Un al millor estudiant, 

l'altre al que fa millor les feines de casa i l'últim al millor esportista. De quantes 

maneres pot repartir-los?      Sol: 125 

3. Una companyia de comediants té en la seva llista 40 membres. Durant quants 

dies poden escollir un grup diferent de 6 comediants, si cada dia es forma un 

grup?         Sol:3.838.380 

4. Quants números de tres xifres diferents poden formar-se amb les 9 xifres 

significatives?        Sol: 504 

5. Formats tots els números de 6 xifres amb les xifres { 2, 4, 6, 7, 8, 9 }de manera 

que entrin totes en cada número i no se'n repeteixi cap. Quants d'aquests 

números tindran el 7 com a xifra de les centenes?    Sol: 720 i 120 

6. Comprova que el número de variacions de 7 objectes diferents agafats de 7 en 7 

dóna el mateix que les variacions de 10 objectes diferents agafats de 4 en 4.      

Sol: 72 

7. Amb 10 colors quantes barreges podem fer agafant 3 colors cada vegada?       

Sol: 120 

8. Un barman disposa de sis begudes per fer combinats. Si en cada combinat hi 

posa 3 begudes, quines combinacions pot fer amb les begudes: {anís, conyac, 

calisay, coca-cola, whisky, tònica}?     Sol: 20 

9. En un concurs literari es donen premis a 6 persones. Aquests premis són llibres i 

qui els ha comprat, ha fet dos de cada. De quantes maneres els puc repartir?   

Sol: 90 

10. Quaranta persones compren números en una tómbola en la que es rifen 5 premis. 

De quantes maneres es poden repartir?   Sol: 102.400.000 

11. Quants números podem escriure amb les xifres {1, 2, 3, 4, 5 } de manera que 

entrin totes en cada número i no se'n repeteixi cap. Quants d'aquests números 

són més petits que 54000?      Sol: 120 i 114 

12. Es tira una moneda enlaire cinc vegades i s'anoten els resultats ordenadament: 

un 1 si surt creu i un 0 si surt cara. Quantes llistes ordenades de cinc elements 

poden sortir?        Sol: 32 

13. Una comissió ha de constar de 2 professors i 4 alumnes. Quantes comissions es 

podran formar amb 7 professors i 10 alumnes per escollir?  Sol: 4410 

14. De quantes maneres puc col.locar 7 llibres en una estanteria si 3 llibres són 

repetits?        Sol: 840 

15. Quants números de quatre xifres diferents, sense començar per zero es poden 

formar amb les xifres {0, 1, 2, 3, 4, 5 }?    Sol:300 

16. Entre tots els números que poden formar-se amb les 9 xifres significatives, 

entrant totes les xifres en cada número i sense repetir-ne cap. Quants n'hi ha que 

tinguin per primera xifra el 3, per segona el 5 i per tercera el 7? Sol: 720 

17. En una habitació hi ha 6 llums, però amb 3 n'hi ha prou per tenir-la ben 

il.luminada. Quantes combinacions es poden fer?   Sol: 20 

18. Quants números diferents de 4 xifres pots formar amb les xifres { 1, 2, 3, 4, 5 } 

Sol: 625 

19. Quantes paraules diferents puc fer amb les lletres de la paraula 

"PAPALLONA"? Quines són? 

20. Una empresa disposa de 3 llocs de treball diferents per omplir amb 7 candidats. 

De quantes maneres pot repartir-los?    Sol: 210 
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21. Amb les xifres {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 }, Quantes ordenacions diferents poden 

formar-se, de manera que les xifres senars ocupin els llocs senars?    Sol: 576 

22.  Amb les 10 xifres del sistema de numeració decimal, quants són tots els 

números que es poden formar?     Sol: 9.000 

23. De quantes maneres puc col.locar 10 llibres en una estanteria? Sol: 3.628.800 

24. Un equip de treball està format per 9 alumnes. Han d'anar tres d'aquests alumnes 

a parlar amb el professor i volen considerar totes les possibilitats. Quantes n'hi 

ha?                Sol: 84 

25. En una classe de 4rt d'ESO hi ha 11 nois i 9 noies i s'ha plantejat el següent 

problema:  

Cada un dels cinc clubs que existeixen ha de tenir un responsable. Quantes 

possibles eleccions hi haurà, si un mateix alumne pot tenir vàries 

responsabilitats?       Sol: 3.200.000 

26. De quantes maneres es pot escriure la paraula ESPRIU de manera que com a 

primera lletra tingui sempre la E i com a última la U?  Sol: 24 

27. Quantes paraules diferents es poden formar amb les lletres de la paraula 

"MATEMÀTICA"?       Sol: 151.200 

28. De quantes maneres diferents es poden asseure 4 persones en un banc?  Sol: 24 

29. De quantes maneres podem repartir 5 llibres diferents entre 20 persones, de 

manera que a cada persona només li toqui un llibre?  Sol: 1860480 

30. Quants "capicues" de 5 xifres es poden formar amb les 9 xifres significatives? 

         Sol: 6561 

31. Amb les xifres 2, 5, 7. Quants números de 10 xifres es poden formar de manera 

que el 2 i el 5 es repeteixin 4 vegades i el 7 dues vegades?  Sol: 3150 

32. De tots els números de 4 xifres que pots escriure amb les 9 xifres significatives. 

Quants comencen amb 8?      Sol: 729 

33. Un equip mèdic està format per 3 metges i 5 infermeres. Quants equips es 

podran preparar amb 7 metges i 5 infermeres per escollir?  Sol: 35 

34. Arriben quatre clients a un hotel i hi ha 6 habitacions lliures. De quantes 

maneres es poden distribuir si cada client vol una habitació per a ell sol?        

Sol: 360 

35. Amb els números {1, 2, 3, 4, 5 }. Quants números de 5 xifres deiferents es 

poden formar que siguin múltiples de 3?    Sol: 120 

36. En un curs de 2n de batxillerat es fa una votació per elegir els càrrecs de delegat 

i sots-delegat, són 25 alumnes i a un mateix alumne li poden recaure els dos 

càrrecs. De quantes maneres es poden repartir?   Sol: 625 

 

 


