
                   EXERCICIS DE COMBINÀTORIA 3r ESO 

1. Quants números de quatre xifres repetides o no, es poden formar amb les xifres 

1,2,3,4,5,6? En quants d'aquests números no es repeteix cap xifra? 

2. Quantes permutacions són possibles amb les lletres de la paraula "MINA"? 

3. Amb les lletres de la paraula "MUNDIAL". Quantes paraules de 7 lletres poden 

formar-se amb la condició de què totes comencin per M i acabin en consonant? 

4. Quantes pesades diferents podran fer-se amb set peses diferents, agafant-les de 

quatre en quatre? 

5. En un taller hi ha 6 places vacants, de les quals 4 corresponen a homes i dues a 

dones. S'han presentat 10 homes i 5 dones. De quantes maneres es poden ocupar 

les 6 places? 

6. D'un total de 5 francesos i 7 anglesos es forma un comitè de 2 francesos i 3 

anglesos. De quantes maneres pot formar-se? I si un anglès determinat ha de 

pertànyer al comitè? I si dos francesos determinats no poden estar al comitè?. 

7. De quantes maneres diferents es poden repartir 7 llibres iguals entre 24 persones. 

I si els llibres fossin diferents? 

8. Quants productes de tres factors diferents es poden formar amb 5 números 

diferents? 

9. Amb tres ratlles i dos punts. Quantes paraules diferents de 5 signes es podran 

formar en l'alfabet Morse? 

10. De quantes maneres diferents es podran distribuir quatre premis diferents entre 

10 nois de manera que: a) cada noi només pot tenir un premi ;b) cada noi pot 

tenir més d'un premi. 

11. En una sessió numerada d’un cinema queden 4 butaques lliures. De quantes 

maneres les poden ocupar 3 persones? 

12. Quantes matricules de cotxe hi pot haver si cada matricula consta de dues lletres, 

precedides de 4 xifres que es poden repetir? 

13. Cinc amics disposen d’un cotxe per traslladar-se d’un lloc a l’altre. Només dos 

d’ells saben conduir. De quantes maneres es podran col.locar per fer els seus 

viatges?.  

14. En una rifa d’un col.legi s’han fet mil paperetes des de 000 fins 999. Quants 

capicues hi ha? 

15. Quantes columnes haurà d’omplir un jugador de travesses per tenir la certesa 

que encertarà els catorze resultats? 

SOLUCIONS  

Nº EXERCICI SOLUCIÓ 

1 1296; 360 

2 24 

3 360 

4 35 

5 2100 

6 350; 150; 105 

http://phobos.xtec.cat/iesnarcisoller/intranet/departaments/mates/combi/solucions%20finals.htm
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7 346.104; 1.744.364.160 

8 10 

9 10 

10 5.040; 10.000 

11  

12  

13  

14  

15  

  

   

 


