
Quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

1. Quy tắc đếm

1.1. Quy tắc cộng

Giả sử một công việc có thể thực hiện theo phương án A hoặc phương án B. Có n cách thực hiện phương
án A và m cách thực hiện phương án B. Khi đó công việc có thể được thực hiện bởi n+m cách.

1.2. Quy tắc nhân

Giả sử một công việc nào đó bao gồm hai công đoạn A và B. Công đoạn A có thể làm theo n cách. Với
mỗi cách thực hiện công đoạn A thì công đoạn B có thể làm theo m cách. Khi đó công việc có thể thực hiện
theo m× n cách.

Chú ý. Từ 2 định nghĩa ở trên, ta có dấu hiệu nhận biết quy tắc cộng và quy tắc nhân như sau: Một công
việc được chia thành nhiều công việc nhỏ.

• Nếu bỏ một công việc nhỏ nào đó mà ta không thể hoàn thành được công việc (không có kết quả) thì
công việc đó là công đoạn. Vì thế ta cần phải sử dụng quy tắc nhân.

• Nếu bỏ đi một công việc nhỏ nào đó mà ta vẫn có thể hoàn thành được công việc (có kết quả) thì công
việc nhỏ đó chính là phương án. Lúc đó ta sử dụng quy tắc cộng.

Ví dụ 1. Một hộp đựng 6 viên bi trắng và 4 viên bi đỏ. Hỏi
a. Có bao nhiêu cách chọn ra 1 viên bi?
b. Có bao nhiêu cách chọn ra 2 viên bi trong đó có 1 viên bi trắng và 1 viên bi đỏ?

Định hướng giải.
a. Để chọn 1 viên bi ta có thể chia thành 2 công việc nhỏ: công việc chọn 1 viên bi trắng trong số 6 viên bi
trắng (có 6 cách chọn); công việc chọn 1 viên bi đỏ trong số 4 viên bi đỏ (có 4 cách chọn).

Ta thấy, nếu bỏ công việc chọn bi trắng và chỉ thực hiện công việc chọn bi đỏ (hoặc ngược lại) thì vẫn
hoàn thành được yêu cầu của bài toán là chọn ngẫu nhiên 1 viên bi. Như vậy ta sẽ dùng quy tắc cộng.
b. Để chọn ra 2 viên bi trong đó có viên bi trắng và 1 viên bi đỏ ta chia làm 2 công việc nhỏ: công việc chọn
1 viên bi trắng trong số 6 viên bi trắng (có 6 cách chọn) và công việc chọn 1 viên bi đỏ trong số 4 viên bi đỏ
(có 4 cách chọn).

Ta thấy, nếu bỏ đi công việc chọn 1 viên bi trắng (hoặc chọn 1 viên bi đỏ) thì không hoàn thành được
yêu cầu của bài toán. Do đó, ta sẽ sử dụng quy tắc nhân.

Giải.
a. Chọn 1 viên bi trắng trong số 6 viên bi trắng: có 6 cách chọn.

Chọn 1 viên bi đỏ trong số 4 viên bi đỏ: có 4 cách chọn.
Vậy có tất cả 6+4=10 cách chọn ra 1 viên bi.

b. Chọn 1 viên bi trắng trong số 6 viên bi trắng: có 6 cách chọn.
Chọn 1 viên bi đỏ trong số 4 viên bi đỏ: có 4 cách chọn.
Vậy có tất cả 6× 4 = 24 cách chọn ra 2 viên bi thỏa mãn bài toán.

Ví dụ 2. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên:
a. Có 3 chữ số.
b. Có 3 chữ số khác nhau.
c. Có 3 chữ số khác nhau và là số chẵn.
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Định hướng giải.
Số tự nhiên có 3 chữ số có dạng a1a2a3, trong đó a1 6= 0.
a. Để thành lập số tự nhiên từ 5 chữ số đã cho ta chia thành các công việc nhỏ: chọn chữ số cho vị trí a1, vị
trí a2, vị trí a3.

A = {0, 1, 2, 3, 4} a1 a2 a3 Kết quả

Chọn chữ số a1 Có 4 cách chọn một
chữ số từ tập hợp
{1, 2, 3, 4}.

4

Chọn chữ số a2 Có 5 cách chọn một
chữ số từ tập hợp
A = {0, 1, 2, 3, 4}.

5

Chọn chữ số a3 Có 5 cách chọn một
chữ số từ tập hợp
A = {0, 1, 2, 3, 4}.

5

Công việc 1. Chọn chữ số cho vị trí a1. Vì a1 6= 0 nên chỉ có thể chọn 1 trong 4 chữ số 1, 2, 3, 4 vào vị trí
a1. Tức là có 4 cách chọn chữ số cho a1.

Công việc 2. Chọn chữ số cho vị trí a2. Vì đề bài không yêu cầu các chữ số khác nhau nên chữ số đã chọn
cho vị trí a1 vẫn có thể chọn cho vị trí a2. Như thế, ta có thể chọn 1 chữ số từ 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 vào
vị trí a2. Tức là có 5 cách chọn chữ số cho a2.

Công việc 3. Hoàn toàn tương tự ta có 5 cách chọn chữ số cho a3.

Trong 3 công việc trên, nếu bỏ đi một công việc nào đó thì không thể thành lập được số tự nhiên có 3 chữ số. Vì
thế ta dùng quy tắc nhân. Vậy có tất cả 4×5×5 = 100 số tự nhiên có 3 chữ số được thành lập từ 5 chữ số đã cho.

b. Để ý, yêu cầu của câu b là số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau. Tức là nếu một chữ số đã xuất hiện ở
một vị trí nào đó rồi thì sẽ không được chọn vào các vị trí còn lại. Ta có các công việc cần thực hiện như sau:

A = {0, 1, 2, 3, 4} a1 a2 a3 Kết quả

Chọn chữ số a1 Có 4 cách chọn một
chữ số từ tập hợp
A\{0}.

4

Chọn chữ số a2 Có 4 cách chọn một
chữ số từ tập hợp
A\{a1}.

4

Chọn chữ số a3 Có 3 cách chọn một
chữ số từ tập hợp
A\{a1, a2}.

3

Công việc 1. Chọn chữ số cho vị trí a1. Vì a1 6= 0 nên chỉ có thể chọn 4 chữ số 1, 2, 3, 4 vào vị trí a1. Tức
là có 4 cách chọn chữ số cho a1.

Công việc 2. Chọn chữ số cho vị trí a2. Do đã dùng 1 chữ số khác 0 từ 5 chữ số đã cho đặt vào vị trí a1 nên
chỉ còn lại 4 chữ số. Vì thế ta còn 4 cách chọn chữ số cho a2.

Công việc 3. Sau khi chọn chữ số cho a1 và a2, ta còn lại 3 chữ số từ 5 chữ số đã cho. Vậy có 3 cách chọn
chữ số cho a3.
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Vậy có tất cả 4× 4× 3 = 48 số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau được thành lập từ 5 chữ số đã cho.

c. Tính chất chẵn lẻ của số tự nhiên do chữ số ở vị trí a3 quyết định. Cụ thể, để thành lập được số tự nhiên
chẵn thì nhất định vị trí a3 phải là một trong 3 chữ số: 0, 2, 4. Như thế ta phải ưu tiên chọn chữ số cho vị
trí a3 trước. Và khi đó, nếu không để ý kỹ ta dễ mắc sai lầm như sau:

Công việc 1. Chọn chữ số cho vị trí a3. Vì a3 được chọn từ 3 chữ số 0, 2, 4 nên có 3 cách chọn chữ số cho
a3.

Công việc 2. Chọn chữ số cho vị trí a1. Lấy 1 chữ số từ 4 chữ số đã cho đặt vào vị trí a1, vậy có 4 cách
chọn chữ số cho a1.

Công việc 3. Sau khi chọn chữ số cho a3 và a1, ta còn lại 3 chữ số từ 5 chữ số đã cho. Vậy có 3 cách chọn
chữ số cho a2.

Vậy có tất cả 3× 4× 3 = 36 số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và là số chẵn được thành lập từ 5 chữ số đã
cho.
Cách làm này không loại trừ được khả năng a1 = 0 nên kết quả tính được là sai.
Bây giờ ta hãy xem lời giải dưới đây

A = {0, 1, 2, 3, 4} a1 a2 a3 Kết quả

Trường hợp a3 = 0 Có 4 cách chọn một
chữ số từ tập hợp
A\{0} = A\{a3}.

Có 3 cách chọn một
chữ số từ tập hợp
A\{a1; a3}.

Có 1 cách chọn. 4× 3× 1 =
12

Trường hợp a3 6= 0 Có 3 cách chọn một
chữ số từ tập hợp
A\{0; a3}.

Có 3 cách chọn một
chữ số từ tập hợp
A\{a1; a3}.

Có 2 cách chọn một
chữ số từ tập hợp
{2; 4}.

3× 3× 2 =
18

Tổng cộng 12+18=30

Trường hợp a3 = 0. Khi đó a1 có 4 cách chọn và a2 có 3 cách chọn. Vậy có tất cả 4 × 3 = 12 số chẵn tận
cùng là chữ số 0.
Trường hợp a3 6= 0. Khi đó a3 có 2 cách chọn từ các chữ số 2, 4. Vì a1 phải khác 0 nên có 3 cách chọn cho
a1. Cuối cùng, a2 có 3 cách chọn. Vậy có tất cả 2× 3× 3 = 18 số chẵn có chữ số cuối khác 0.
Tổng hợp lại, có tất cả 12 + 18 = 30 số chẵn có 3 chữ số khác nhau.

Giải. Số tự nhiên gồm 3 chữ số có dạng a1a2a3, trong đó a1 6= 0.
a. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số.

a1: có 4 cách chọn.
a2: có 5 cách chọn.
a3: có 5 cách chọn.
Vậy có tất cả 4× 5× 5 = 100 số tự nhiên có 3 chữ số.

b. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?
a1: có 4 cách chọn.
a2: có 4 cách chọn.
a3: có 3 cách chọn.
Vậy có tất cả 4× 3× 3 = 48 số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau.

c. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và là số chẵn?
Trường hợp a3 = 0. Khi đó a1 có 4 cách chọn và a2 có 3 cách chọn. Vậy có tất cả 4× 3 = 12 số chẵn tận

cùng là chữ số 0.
Trường hợp a3 6= 0. Khi đó a3 có 2 cách chọn từ các chữ số 2, 4. Vì a1 phải khác 0 nên có 3 cách chọn

cho a1. Cuối cùng, a2 có 3 cách chọn. Vậy có tất cả 2× 3× 3 = 18 số chẵn có chữ số cuối khác 0.
Vậy có tất cả 12 + 18 = 30 số chẵn có 3 chữ số khác nhau.
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Bài 1. Một hộp có chứa 8 bóng đèn xanh và 5 bóng đèn đỏ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn
a. Một bóng trong hộp?
b. Hai bóng khác màu trong hộp?

Bài 2. Một đội văn nghệ chuẩn bị được 2 vở kịch, 3 điệu múa và 6 bài hát. Tại hội diễn, mỗi đội chỉ được
trình diễn 1 vở kịch, 1 điệu múa và 1 bài hát. Hỏi đội văn nghệ trên có bao nhiêu cách chọn chương trình
biểu diễn, biết rằng chất lượng các vở kịch, điệu múa, các bài hát là như nhau.

Bài 3. Một bó hoa gồm có: 5 bông hồng trắng, 6 bông hồng đỏ và 4 bông hồng vàng. Hỏi có bao nhiêu cách
chọn lấy một bông hoa?

Bài 4. Thi thực hành tin học Pascal, một học sinh có thể chọn một trong các bài Pascal theo 2 chủ đề: chủ
đề 1 có 17 bài, chủ đề 2 có 21 bài. Hỏi học sinh có bao nhiêu cách chọn một bài để thực hành?

Bài 5. Một lớp học có 45 học sinh. Có bao nhiêu cách giao nhiệm vụ cho 1 bạn quét lớp, 1 bạn lau bảng và
1 bạn giặt khăn lau?

Bài 6. Một người có 7 cái áo trong đó có 3 áo trắng và 5 cái cà vạt trong đó có hai cà vạt màu vàng. Hỏi
người đó có bao nhiêu cách chọn áo-cà vạt nếu:

a. Chọn áo nào cũng được và cà vạt nào cũng được?

b. Áo trắng và cà vạt màu vàng?

Bài 7. Nam đến cửa hàng văn phòng phẩm để mua quà tặng bạn. Trong cửa hàng có 3 mặt hàng: bút, vở và
thước kẻ. Trong đó có 5 loại bút, 4 loại vở và 3 loại thước. Hỏi có bao nhiêu cách chọn

a. Một loại văn phòng phẩm bất kỳ?
b. Ba loại văn phòng phẩm khác nhau?
c. Hai loại văn phòng phẩm khác nhau?

Bài 8. Cho tập hợp E = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9}. Từ các phần tử của E có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên
chẵn gồm 4 chữ số khác nhau.

Bài 9. Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 80?

Bài 10. Biển số xe máy, nếu không kể mã số vùng, gồm 6 ký tự. Trong đó, ký tự ở vị trí thứ nhất là một
chữ cái (trong bảng 24 chữ cái), ở vị trí thứ hai là một chữ số thuộc tập hợp {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, ở bốn vị
trí kế tiếp là là bốn chữ số chọn trong tập hợp {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Hỏi nếu không kể mã số vùng thì có
thể làm được bao nhiêu biển số xe máy khác nhau?

Bài 11. Có bao nhiêu số tự nhiên:
a. có 4 chữ số mà cả 4 chữ số là số lẻ?
b. có 5 chữ số mà các chữ số cách đều chữ số đứng giữa thì giống nhau?

Bài 12. Người ta ghi nhãn các chiếc ghế ngồi trong một hội trường bằng hai ký tự: ký tự ở vị trí đầu tiên là
một chữ cái (trong bảng 24 chữ cái) và ký tự ở vị trí thứ hai là một số nguyên dương 1, 2, 3, ..., 30. Hỏi có
tất cả bao nhiêu chiếc ghế được khi nhãn khác nhau trong hội trường?

2. Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

2.1. Hoán vị

Định nghĩa. Cho tập hợp A có n (n ≥ 1) phần tử. Khi sắp xếp n phần tử này theo một thứ tự, ta được một
hoán vị các phần tử của tập A.
Định lý. Số các hoán vị của tập hợp có n phần tử là

Pn = n! = n(n− 1)(n− 2)...1
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Ví dụ 3. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số 2, 3, 5, 7?

Giải. Mỗi số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số 2, 3, 5, 7 là một hoán vị của 4
chữ số này. Vậy có tất cả P4 = 4! = 24 số tự nhiên thỏa mãn bài toán.

Ví dụ 4. Trên một kệ sách có 5 quyển sách Toán, 4 quyển sách Lý và 3 quyển sách Văn. Các quyển sách đều
khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp các quyển sách trên:

a. Một cách tùy ý.
b. Theo từng môn.
c. Theo từng môn và sách Toán nằm ở giữa.

Định hướng giải.
a. Các quyển sách sắp xếp một cách tùy ý là một hoán vị của 5+4+3=12 quyển sách. Như vậy ta có tất cả
P12 = 12! cách sắp xếp.

b. Sắp xếp các quyển sách theo từng môn, tức là các quyển sách cùng môn phải nằm cạnh nhau. Chẳng hạn
ta xếp 5 quyển sách Toán cạnh nhau rồi đến 4 quyển sách Lý và cuối cùng là 3 quyển sách Văn là một cách
sắp xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Toán Lý Văn

Với cách bố trí 3 môn như vậy ta có thể chia công việc thành 4 công việc nhỏ:

Công việc 1. Sắp xếp 5 quyển sách Toán cạnh nhau: có tất cả 5! cách.

Công việc 2. Sắp xếp 4 quyển sách Lý cạnh nhau: có tất cả 4! cách.

Công việc 3. Sắp xếp 3 quyển sách Văn cạnh nhau: có tất cả 3! cách.

Công việc 4. Sắp xếp 3 bộ môn Toán, Lý, Văn lên kệ sách: có tất cả 3! cách.

Trong 4 công việc trên, nếu bỏ đi một công việc nhỏ nào thì công việc sắp xếp sẽ không hoàn thành. Do đó,
ta sẽ dùng quy tắc nhân. Vậy có 5!× 4!× 3!× 3! = cách sắp xếp.

c. Lập luận giống câu b. Tuy nhiên do môn Toán cố định ở giữa nên chỉ còn 2! hoán vị giữa 2 môn còn lại là
Lý và Văn. Vậy có tất cả 2!× 5!× 4!× 3! cách sắp xếp các quyển sách thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Giải.
a. Mỗi cách sắp xếp tùy ý 12 quyển sách lên kệ sách là một hoán vị của 12. Vậy có tất cả P12 = 12! =
479.001.600 cách sắp xếp.

b. Sắp xếp 5 quyển sách Toán cạnh nhau: có tất cả 5! cách.
Sắp xếp 4 quyển sách Lý cạnh nhau: có tất cả 4! cách.
Sắp xếp 3 quyển sách Văn cạnh nhau: có tất cả 3! cách.
Có 3! cách sắp xếp thứ tự giữa 3 môn Toán, Lý, Văn lên kệ sách.
Vậy có tất cả 3!× 5!× 4!× 3! = 103.680 cách sắp xếp các quyển sách thỏa mãn yêu cầu bài toán.

c. Sắp xếp 5 quyển sách Toán cạnh nhau: có tất cả 5! cách.
Sắp xếp 4 quyển sách Lý cạnh nhau: có tất cả 4! cách.
Sắp xếp 3 quyển sách Văn cạnh nhau: có tất cả 3! cách.
Vì môn Toán cố định ở giữa nên có 2! cách sắp xếp thứ tự giữa 2 môn Lý, Văn.

Vậy có tất cả 2!× 5!× 4!× 3! = 34.560 cách sắp xếp các quyển sách thỏa mãn yêu cầu bài toán.
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2.2. Chỉnh hợp

Định nghĩa. Cho tập hợp A gồm n phần tử và số nguyên k với 1 ≤ k ≤ n. Khi lấy ra k phần tử của tập A
và sắp xếp chúng theo một thứ tự, ta được một chỉnh hợp chập k của n phần tử của A.

Định lý. Số các chỉnh hợp chập k của một tập hợp có n phần tử (1 ≤ k ≤ n) là

Ak
n = n(n− 1)(n− 2) . . . (n− k + 1).

2.3. Tổ hợp

Định nghĩa.Cho tập hợp A gồm n phần tử và số nguyên k với 1 ≤ k ≤ n. Mỗi tập con của A có k phần tử
được gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử của A.

Định lý. Số các tổ hợp chập k của một tập hợp có n phần tử (1 ≤ k ≤ n) là

Ck
n =

Ak
n

k!
=

n(n− 1)(n− 2) . . . (n− k + 1)

k!
.

Chú ý. Từ định nghĩa của chỉnh hợp và tổ hợp, ta thấy rằng:

• Khi chọn ra k phần tử từ tập hợp n phần tử và hoán đổi vị trí, vai trò (thứ tự) của k phần tử đó mà

vẫn cho cùng một kết quả thì ta dùng khái niệm tổ hợp.

• Khi chọn ra k phần tử từ tập hợp n phần tử và hoán đổi vị trí, vai trò (thứ tự) của k phần tử đó nếu

ta nhận được các kết quả khác nhau thì ta dùng khái niệm chỉnh hợp.

Ví dụ 5. Một lớp học có 40 học sinh. Giáo viên chủ nhiệm chọn một ban cán sự lớp gồm: một học sinh làm
lớp trưởng, một học sinh làm lớp phó và một học sinh làm thủ quỹ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

Định hướng giải. Giả sử giáo viên chọn ra 3 bạn là A, B và C. Phân công chức vụ cho 3 bạn: A làm lớp
trưởng, B làm lớp phó, C làm thủ quỹ. Bây giờ hoán đổi vai trò của 3 bạn này, chẳng hạn A làm lớp phó, B
làm thủ quỹ và C làm lớp trưởng, thì sẽ được một ban cán sự lớp khác. Vậy ta dùng khái niệm chỉnh hợp để
trả lời cho bài toán này.

Giải. Mỗi cách chọn một ban cán sự lớp là một chỉnh hợp chập 3 của 40. Vậy có tất cả A3
40 = 40.39.38 = 59280

cách chọn.

Ví dụ 6. Một lớp học có 40 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh vào đội thanh niên xung kích?

Định hướng giải. Giả sử ta đã chọn ra đội thanh niên xung kích gồm 3 bạn {A, B, C} . Bây giờ ta hoán
đổi thứ tự 3 bạn này, chẳng hạn {B, A, C}, thì đội thanh niên xung kích này cũng chỉ là 3 thành viên A, B,
và C. Như vậy ta dùng khái niệm tổ hợp để trả lời cho bài toán này.

Giải. Mỗi cách chọn 3 học sinh vào đội thanh niên xung kích là một tổ hợp chập 3 của 40. Vậy có tất cả
C3

40 = 9880 cách chọn.

Ví dụ 7. Một lớp học có 40 học sinh, trong đó gồm 25 nam và 15 nữ. Giáo viên chủ nhiệm muốn chọn một
đội thanh niên xung kích gồm 4 em. Hỏi có bao nhiêu cách chọn nếu:

a. Gồm 4 học sinh tùy ý.
b. Có 1 nam và 3 nữ.
c. Có 2 nam và 2 nữ.
d. Có ít nhất 1 nam.
e. Có ít nhất 1 nam và 1 nữ.
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Giải.
a. Chọn 4 học sinh tùy ý.

Mỗi cách chọn 4 học sinh tùy ý trong lớp học có 40 học sinh là một tổ hợp chập 4 của 40. Vậy có tất cả
C4

40 = 91390 cách chọn.
b. Có 1 nam và 3 nữ.

Chọn 1 học sinh nam trong số 25 học sinh nam. Có C1
25 = 25 cách chọn.

Chọn 3 học sinh nữ trong số 15 học sinh nữ. Có C3
25 = 455 cách chọn.

Vậy có tất cả: 25× 455 = 11375 cách chọn.
c. Có 2 nam và 2 nữ.

Chọn 2 học sinh nam trong số 25 học sinh nam. Có C2
25 = 300 cách chọn.

Chọn 2 học sinh nữ trong số 15 học sinh nữ. Có C2
25 = 105 cách chọn.

Vậy có tất cả: 300× 105 = 31500 cách chọn.
d. Có ít nhất 1 nam.

Trường hợp có 1 nam và 3 nữ. Có tất cả C1
25.C

3
15 = 11375 cách chọn.

Trường hợp có 2 nam và 2 nữ. Có tất cả C2
25.C

2
15 = 31500 cách chọn.

Trường hợp có 3 nam và 1 nữ. Có tất cả C3
25.C

1
15 = 34500 cách chọn.

Trường hợp có 4 nam. Có tất cả C4
25 = 12650 cách chọn.

Vậy có tất cả 11375 + 31500 + 34500 + 12650 = 90025 cách chọn.
Cách khác.

Số cách chọn đội thanh niên xung kích không có nam (tức là 4 nữ)
là: C4

15 = 1365.
Ta đã biết số cách chọn đội thanh niên xung kích có 4 học sinh tùy
ý là C4

40 = 91390.
Vậy số cách chọn đội thanh niên xung kích có ít nhất 1 nam là:

C4
40 − C4

15 = 91390− 1365 = 90025.

e. Có ít nhất 1 nam và 1 nữ.
Số cách chọn đội thanh niên xung kích không có nữ (tức là 4 nam) là: C4

25 = 12650.
Vậy số cách chọn đội thanh niên xung kích có ít nhất 1 nam và 1 nữ là:

C4
40 − C4

25 − C4
15 = 77375.

Ta cũng có thể giải bằng cách liệt kê như sau:
Trường hợp có 1 nam và 3 nữ. Có tất cả C1

25.C
3
15 = 11375 cách chọn.

Trường hợp có 2 nam và 2 nữ. Có tất cả C2
25.C

2
15 = 31500 cách chọn.

Trường hợp có 3 nam và 1 nữ. Có tất cả C3
25.C

1
15 = 34500 cách chọn.

Vậy có tất cả: 11375 + 31500 + 34500 = 77375 cách chọn.

Bài 1. Một nhóm học sinh gồm 6 nam và 4 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 10 học sinh đó vào một ghế
dài sao cho học sinh nam phải ngồi liền nhau?

Bài 2. Cho 5 điểm trong mặt phẳng, không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu véc tơ tạo thành từ
5 điểm ấy? Có bao nhiêu đoạn thẳng tạo thành từ 5 điểm ấy?

Bài 3. Có 100000 tờ vé số được đánh số từ 00000 đến 99999. Hỏi có bao nhiêu tờ vé gồm 5 chữ số khác nhau?

Bài 4. Với 10 chữ số 0, 1, 2, ..., 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau?
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Bài 5. Từ các chữ số 0, 1, 3, 5, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau và chia hết
cho 5?

Bài 6. Có 10 cuốn sách khác nhau và 7 cây bút máy khác nhau. Cần chọn ra 3 cuốn sách và 3 cây bút máy
để tặng cho 3 học sinh, mỗi em một cuốn sách và một cây bút máy. Hỏi có mấy cách chọn?

Bài 7. Tính tổng các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác khác nhau được lập từ các chữ số 1, 3, 4, 5, 7, 8?

Bài 8. Một túi chứa 6 viên bi trắng và 5 viên bi xanh. Lấy ra 4 viên bi từ túi đó, có bao nhiêu cách lấy được:
a. Bốn viên bi cùng màu?
b. Hai viên bi trắng và hai viên bi xanh?

Bài 9. Từ 20 người chọn ra một đoàn đại biểu gồm 1 trưởng đoàn, 1 phó đoàn, 1 thư ký và 3 ủy viên. Hỏi
có mấy cách chọn?

Bài 10. Một trường phổ thông có 12 học sinh chuyên tin và 18 học sinh chuyên toán. Thành lập một đoàn
gồm 5 người sao cho có 3 học sinh chuyên toán và 2 học sinh chuyên tin. Hỏi có bao nhiêu cách lập một đoàn
như trên?

Bài 11. Giáo viên chủ nhiệm muốn chia 10 học sinh thành 3 nhóm, một nhóm gồm 5 học sinh làm công tác
xã hội, một nhóm gồm 3 học sinh làm vệ sinh và một nhóm gồm 2 học sinh giữ trật tự. Hỏi có mấy cách chia?

Bài 12. Sau buổi tiệc, mỗi người bắt tay một lần với mỗi người khác trong phòng. Có tất cả 66 lần bắt tay.
Hỏi trong phòng có bao nhiêu người?

Bài 13. Từ một nhóm học sinh gồm 8 nam và 6 nữ. Giáo viên muốn chọn một tổ công tác gồm 5 học sinh.
Hỏi có bao nhiêu cách chọn biết rằng tổ công tác phải có nam và nữ?

Bài 14. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau và chia hết cho 5?

Bài 15. Có 30 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu khó, 10 câu trung bình và 15 câu dễ. Từ 30 câu đó có thể lập
bao nhiêu đề kiểm tra, mỗi đề gồm 5 câu khác nhau, sao cho mỗi đề phải có 3 loại (khó, trung bình, dễ) và
số câu dễ không ít hơn 2?

Bài 16. Một chi đoàn có 20 đoàn viên, trong đó có 10 nữ. Có bao nhiêu cách chọn một tổ công tác có 5
người, trong đó có ít nhất 1 nữ.

Bài 17. Có 5 nhà Toán học nam, 3 nhà Toán học nữ và 4 nhà Vật lý nam. Muốn lập một đoàn công tác có
3 người gồm cả nam lẫn nữ, cần có cả nhà Toán học lẫn Vật lý. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

Bài 18. Một lớp có 20 học sinh trong đó có 2 cán bộ lớp. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 người đi dự hội nghị
của trường sao cho trong đó có ít nhất 1 cán bộ lớp?

Bài 19. Trong một hộp có 7 quả cầu xanh, 5 quả cầu đỏ và 4 quả cầu vàng, các quả cầu đều khác nhau.
Chọn ngẫu nhiên 4 quả cầu trong hộp. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho trong 4 quả cầu chọn ra có đủ 3
màu?

Bài 20. Một hộp đựng 4 bi đỏ, 5 bi trắng và 6 bi vàng. Người ta chon 4 bi từ hộp. hỏi có bao nhiêu cách
chọn để số bi lấy ra không đủ 3 màu?

Bài 21. Có 5 món quà khác nhau, 6 bì đựng quà khác nhau. Cần chọn 3 món quà bỏ vào 3 bì đựng quà, mỗi
bì một món quà. Hỏi có bao nhiêu cách làm như vậy?

Bài 22. Một cuộc khiêu vũ có 10 nam và 6 nữ. Cần chọn 3 nam, 3 nữ lập thành 3 cặp. Hỏi có bao nhiêu
cách chọn?
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