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Analizã combinatorică
1.

Permutãri
Definiţia 1. O mulţime împreunã cu o ordine bine determinatã de dispunere a elementelor
sale este o mulţime ordonatã şi se notazã (a1,a2,…,an).
Definiţia 2. Se numesc permutãri ale unei mulţimi A cu n elemente toate mulţimile ordonate
care se pot forma cu cele n elemente. Numãrul permutãrilora n elemente, nN*, este Pn=123…n
= n!; 0! = 1 (prin definiţie).
( n  1)!
Factorial (proprietãţi): n! = (n – 1)!n; n! =
n 1

2.

Aranjamente
Definiţia 1. Se numesc aranjamente a n elemente luate câte m (mn) ale unei mulţimi A cu
n elemente, toate submulţimile ordonate cu câte m elemente care se pot forma din cele n elemente
ale mulţimii A. Se noteazã Anm .
Numãrul aranjamentelor a n elemente luate câte m este:
n!
Anm = n(n – 1)…(n – m + 1) =
, nm.
( n  m)!
n!
Proprietãţi: Ann = Pn; Ann =
sau Ann = n!; Ann 1  Ann ; An0  1 .
0!

3.

Combinãri
Definiţia.1. Se numesc combinãri a n elemente luate câte m (mn) ale unei mulţimi A cu n
elemente toate submulţimile cu câte m elemente, care se pot forma din cele n elemente ale mulţimii
m
A. Se noteazã C n .
Proprietãţi:
1. Cn1  n; Cnn  Cn0  C00  1 ; 2. Cnn  Cnn  m ; 3. Cnm  Cnm1  Cnm11 ;
4. Numãrul submulţimilor unei mulţimi cu n elemente este 2n ;
m 1
m 1
m 1
5. Cnm  Cnm11  Cnm11  ...  Cm
 Cm
1  C m
1 ;
n!
p
6.
 Cnp1 Cn 2 p ...Cn  ( p1 ...  pm 1 ) unde p1 + … pm-1 < n
1
p1 ! p2 !... pn !

4.

Binomul lui Newton
(x + a)n = Cn0 x n  Cn1 x n 1a  ...  Cnk x n  k a k  ...  Cnn a n
(x – a)n = Cn0 x n  Cn1 x n 1a  ...  ( 1)k Cnk x n  k a k  ...  ( 1)n Cnn a n unde nN.
Proprietãţi:
1. Termenul de rank k+1 este Tk+1 = (-1)k Cnk xn-kak;
nk k
nk k
2. Cnk 1 
Cn ; Cnk 11 
Cn ;
k 1
k 1
nk a
nk a
3. Tk+2 =
 Tk+1 sau Tk+2 = 
 Tk+1;
k 1 x
k 1 x
4. Numãrul termenilor dezvoltãrii (x  a)n este n+1;
5. Coeficienţii termenilor egal depãrtaţi de extremi sunt egali.
6.
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Relaţii importante:
Cn0  Cn1  ...  Cnn  2n ; Cn0  Cn1  ...  ( 1)n Cnn  0;
Cn0  Cn2  Cn4  ...  2n 1 ; Cn1  Cn3  Cn5  ...  2n 1;
C2nn  (Cn0 )2  (Cn1 )2  ...  (Cnn ) 2
Dezvoltãri particulare uzuale:
1. (a  b)2 = a2  2ab + b2;
2. (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2(ab + bc + ac);
3. (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3;
4. (a – b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3;
5. (a + b + c)3 = a3 + b3 + c3 + 3(a2b + a2c + b2a + b2c + c2a + c2b) + 6abc;
6. (a + b)4 = a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4.
5.

Suma puterilor asemenea ale primelor n numere naturale
Dacã S p  1 p  2 p  3 p  ...  n p , pN, atunci avem:

n(n  1)
n( n  1)(2n  1)
 n(n  1 
S1 
; S2 
; S3  
2
6
 2 

2

n( n  1)(6n3  9n 2  n  1)
n 2 ( n  1)2 (2n 2  2n  1)
; S5 
30
12
O relaţie care permite calculul lui Sp, când se cunosc Sp-1, Sp-2,…, S1 este formula lui Pascal:
S4 

(n+a)p+1 = 1+ C1p 1S p  C P2 1S p 1  ...  C pp1S1  n

6.

Probabilitate
Definiţie. Pobabilitatea unui eveniment este egală cu raportul dintre numărul cazurilor egal
posibile care realizeaza evenimentul şi numărul cazurilor egal posibile.
Aşadar, vom spune că probabilitatea evenimentului A este egală cu raportul dintre numărul m al
cazurilor favorabile realizarii evenimentului A şi numărul n al cazurilor egal posibile. Vom scrie

p  A 
7.

m
.
n

Procente

p
, p≥0 se numeşte procent şi se noteayă pu p%.
100
p
Valoarea lui p% din a se calculează cu formula s  a 
.
100
Definiţie. O fracţie de forma

Dacă se ştie valoarea lui p% din a (deci a), atunci numărul iniţial se calculează cu ajutorul
formulei a  s 

100
p

Dacă dorim să aflăm valoarea lui p cunoscând a şi s, putem folosi formula p 
Obs. Se poate folosi regula de trei simplă:
a . . . . . . . . . . . . . . . . .100%
s . . . . . . . . . . . . . . . . . p%



a 100

s
p

100  s
.
a
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Probleme propuse
1. După o ieftinire cu 10%, preţul unui obiect este 270 de lei. Calculați prețul obiectului
înainte de ieftinire.
2. Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea M = {1, 2, 3,…, 100} ,
acesta să fie pătrat perfect.
3. Prețul unui obiect este 1200 de lei. Determinați prețul obiectului după ce se scumpește
de două ori, succesiv, cu câte 5%.
4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două
cifre, acesta să fie multiplu de 7.
5. Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea A={1,2,3,4,5,6,7 8 9 10},
acesta să fie multiplu de 3.
6. Determinaţi numărul submulțimilor cu două elemente ale mulțimii {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}.
7. Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8},
acesta să fie divizibil cu 2.
8. Determinați numărul submulțimilor cu două elemente ale mulțimii {0, 1, 2, 3, 4}.
9. Prețul unui obiect este 1000 de lei. Determinați prețul obiectului după ce se ieftinește
de două ori, succesiv, cu câte 10%.
10.Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea A={1,2,3,…,40} , acesta să
conţină cifra 4.
11.Calculați în câte moduri poate fi aleasă o echipă formată din 5 elevi din totalul de 6
elevi pe care îi are la dispoziţie un antrenor.
12.Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două
cifre, acesta să aibă produsul cifrelor divizibil cu 10.
13.Calculați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două
cifre, acesta să aibă suma cifrelor mai mică sau egală cu 10.
14.Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două
cifre, acesta să aibă ambele cifre pătrate perfecte.
15.Un obiect costă 100 de lei. Determinaţi prețul obiectului după o scumpire cu 20%.
16.Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea M={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9},
acesta să fie divizibil cu 2.
17.Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două
cifre, acesta să fie mai mic sau egal cu 30.
18.După o ieftinire cu 10%, preţul unui obiect este 90 de lei. Determinați prețul obiectului
înainte de ieftinire.
19.O firmă folosește 6000 de lei pentru publicitate, sumă care reprezintă 5% din profitul
anual al firmei. Calculați profitul anual al firmei.
20.Calculați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea A 





1, 2, 3,, 25 ,

acesta să fie număr rațional.
21.Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea
A={10,20,30,40,50,60,70,80,90}, acesta să fie divizor al lui 1000.
22.Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr natural n din mulțimea {1, 2, 3, 4, 5} ,
acesta să verifice egalitatea n2 − 5n + 6 = 0.
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23.O firmă folosește 5000 de lei pentru publicitate, sumă care reprezintă 5% din profitul
anual al firmei. Calculați profitul anual al firmei.
24.Calculați probabilitatea ca, alegând o submulțime a mulțimii

A





1, 2, 3, 4, 5, 6 , aceasta să aibă cel mult două elemente.

25.Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea M ={10, 20,30,40,50,60,70,
80,90}, acesta să fie multiplu de 30.
26.Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea M = {1, 2, 3,…, 100},
acesta să fie pătrat perfect.
27.Determinaţi câte numere naturale pare de două cifre se pot forma cu cifrele 5,6,7,8 și 9.
28.Determinați câte numere naturale pare, de trei cifre distincte, se pot forma cu cifrele
5,7,8 și 9.
29.În anul 2013, profitul anual al unei firme a fost de 100000 de lei, ceea ce reprezintă 4%
din valoarea veniturilor anuale ale firmei. Determinați valoarea veniturilor anuale ale
firmei în anul 2013.
30.Calculaţi probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două
cifre, acesta să fie divizibil cu 13.
31.Determinaţi câte numere naturale de două cifre distincte se pot forma cu cifrele 1, 3, 5
și 7.
32.Calculaţi probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de o
cifră, acesta să fie divizor al lui 8.
33.Calculaţi probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două
cifre, acesta să fie impar.
34.Determinaţi numărul submulțimilor cu număr impar de elemente ale mulțimii
A={1,2,3,4}.
35.Calculaţi probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două
cifre, acesta să aibă suma cifrelor egală cu 7.
36.Determinaţi câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu cifrele 1, 3, 5, 7
și 9.
37.Determinaţi câte numere naturale pare, de două cifre, se pot forma cu cifrele 0,1 2 și 3.
38.Calculaţi probabilitatea ca alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două
cifre, acesta să conțină cifra 1.
39.Prețul unui aparat de fotografiat este de 360 de lei. Determinați prețul aparatului de
fotografiat după o reducere cu 25%.
40.Determinați câte numere naturale impare de trei cifre distincte se pot forma cu
elementele mulțimii {1, 2, 3}.
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