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9.1.6 Permutace I 
 

Př. 1: Vyřeš slovní úlohy. 
a) Na plese se losuje 5 různých nejskvělejších cen z 300 lístků. Kolika způsoby může 
losování dopadnout? 
b) Do závodu odstartovalo 23 závodníků. Kolika způsoby se mohou závodníci 
umístit na prvních šesti bodovaných místech? 

Př. 2: Rozepiš. 
a) ( )3 1V n +     b) ( )2 1V k −  

Př. 3: Z množiny dnů v týdnu vytvoř: 
a) jednu trojčlennou variaci,   b) dvě dvojčlenné variace. 

 

Př. 4: Sportovního turnaje se účastní 5 družstev. Kolik existuje možných konečných 
pořadí? 

Př. 5: Kolika způsoby se může seřadit při rozlosování do řady 10 dětí na letním táboře? 

Př. 6: Tři obětovaní studenti losují o pořadí, ve kterém se nechají „dobrovolně“ vyzkoušet. 
Kolika způsoby může losování skončit? 

Př. 7: Najdi společné rysy tří předchozích příkladů. 

 
Př. 8: Jaký je vztah mezi permutacemi z n prvků a variacemi? 

Př. 9: Urči počet permutací z n prvků. 

 

Př. 10: Rozepiš a vypočti: 
a) ( )5P  b) ( )1P  c) ( )3P  d) 4!  e)50! 

Př. 11: Vypiš všechny permutace ze tří prvků { }; ;a b c .  

Př. 12: Televizního pořadu, ve kterém diváci kladou politikům nepříjemné otázky, se účastní 
i občané Nora, Oldřich, Pavlína, Radek, Stanislav, Tamara a Uršula. Každý účastník 
může položit jednu otázku. Urči počet všech možných pořadí, ve kterých: 
a) mohou položit své dotazy, 
b) položí dotazy nejdříve ženy a pak muži, 
c) položí svůj dotaz Pavlína a hned po ní Radek, 
d) Nora položí svůj dotaz dřív než Tamara. 

Př. 13: Šíleně smutnou princeznu přišlo rozesmát 20 kejklířů, 35 komiků, 41 šašků, 27 
zpěváků, 12 bavičů, Zlatovláska, Kocour v botách a Hloupý Honza. Urči počet všech 
pořadí, ve kterých mohou před princeznu předstoupit: 
a) všichni uchazeči,    b) pouze kejklíři a šašci, 



 2 

c) pouze komici a po nich  zpěváci, d) nejdříve všichni baviči, 
e) každá skupina uchazečů pohromadě, pohádkové bytosti na konci, 
f) první Zlatovláska, druhý Kocour v botách a třetí Hloupý Honza, 
g) všichni uchazeči tak, aby byl Hloupý Honza první nebo druhý, 
h) všichni uchazeči tak, aby Kocour v botách nebyl první, 
i) všichni uchazeči tak, aby Hloupý Honza byl nejhůře desátý, 
j) Zlatovláska před Hloupým Honzou a Kocourem v botách, ostatní libovolně. 

Př. 14: Petáková: 
strana 146/cvičení 47 
strana 146/cvičení 48  


