Завдання для самостiйної роботи з елементами дистанцiйного навчання
з обов’язкової дисциплiни “Дискретна математика”
на перiод з 24 сiчня до 28 лютого 2018 року
для студентiв 1 курсу бакалаврату механiко-математичного факультету,
що навчаються за освiтнiми програмами
«Комп’ютерна математика», «Математика», «Математика (середня освiта)»,
викладач-лектор: д.ф.-м.н., доц. Олiйник Андрiй Степанович (електронна пошта:
aolijnyk@gmail.com) викладачi, що проводитимуть практичнi заняття: д.ф.-м.н., доц.
Олiйник Андрiй Степанович (електронна пошта: aolijnyk@gmail.com), д.ф.-м.н., доц.
Лавренюк Ярослав Васильович (електронна пошта: ylavrenyuk@gmail.com) к.ф.-м.н.,
доц. Ямненко Ростислав Євгенiйович (електронна пошта: yamnenko@univ.kiev.ua)
Розв’яжiть поданi нижче задачi. Розв’язки надсилайте на кожну з вказаних вище електронних адрес за таким графiком: задачi 1-19 до 31 сiчня, задачi 20-38 до 7 лютого,
задачi 39-57 до 14 лютого, задачi 58-76 до 21 лютого, задачi 77-95 до 28 лютого. Щотижня
кожен студент отримує оцiнку «зараховано» або «не зараховано» за результататми перевiрки надiсланих розв’язкiв. Щоб отримати оцiнку «зараховано» кожного тижня потрiбно
розв’язати не менше 10 задач. Якщо студент отримає оцiнку «не зараховано», у нього є два
днi пiсля отримання результату оцiнювання на те, щоб надiслати виправленi розв’язки.
У випадку, коли за результатами роботи у сiчню-лютому студент отримує «зараховано»
за всi 5 тижнiв, вiн отримує можливiсть написати контрольну роботу, яка проводиться в
першiй половинi березня i оцiнюється максимум в 10 балiв.
1. Серед двох спортивних товариств, в кожному з яких 100 фехтувальникiв, необхiдно
видiлити по одному фехтувальнику для участi у змаганнях. Скiлькома способами
можна зробити цей вибiр?
2. З мiста А в мiсто В є 5 шляхiв, а з мiста В в мiсто С – три. Скiльки шляхiв, що
проходять через В, ведуть з А в С?
3. Є 5 видiв конвертiв без марок i 4 вида марок. Скiлькома способами можна вибрати
конверт з маркою для надсилання листа?
4. В групi з 16 дiтей 7 народилися у Варшавi, 4 – в Берлiнi, 3 – в Києвi i 2 – в Мiнську.
Скiлькома способами можна вибрати з них 4 дiтей так, щоб в групi були дiти з усiх
4 мiст?
5. Скiльки слiв, що мiстять п’ять лiтер кожне, можна скласти з 33 лiтер, якщо допускаються повтори, але жоднi двi сусiднi лiтери не повиннi спiвпадати, тобто такi слова,
як "багаття"або "стаття"не допускаються?
6. Скiлькома способами можна вибрати голосну i приголосну у словi "будiвля"? А у
словi "гiпербола"?
7. Кидають гральний кубик з 6 гранями i запускають дзиґу, що має 8 граней. Скiлькома
рiзними способами вони можуть впасти?
8. На вершину гори ведуть п’ять шляхiв. Скiлькома способами турист може пiднятися
на гору i потiм спуститися з неї? Розв’яжiть цю задачу за додаткової умови, що
пiдйом i спуск вiдбувається рiзними шляхами.
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9. На фермi є 20 овець i 24 свинi (всi по-рiзному вгодованi). Скiлькома способами можна
вибрати одну вiвцю i одну свиню? Якщо такий вибiр вже зроблений, то скiлькома
способами можна зробити його ще раз?
10. На шахову дошку необхiдно поставити короля i ферзя. Скiлькома способами можна
це зробити, якщо короля потрiбно поставити на бiле поле, а ферзя – на чорне? А
якщо на колiр поля немає обмежень? А якщо обидвi фiгури треба поставити на бiлi
поля?
11. Скiлькома способами можна вибрати на шаховiй дошцi бiле i чорне поле, якi не
лежатимуть на однiй вертикальнiй чи горизонтальнiй лiнiї?
12. З 12 слiв чоловiчого роду, 9 жiночого i 10 середнього необхiдно вибрати по одному
слову кожного роду. Скiлькома способами можна це зробити?
13. З 3 типiв ручок, 7 типiв олiвцiв i 7 типiв гумок необхiдно вибрати ручку, олiвець i
гумку. Скiлькома способами це можна зробити?
14. В букiнiстичному магазинi лежать 6 рiзних видавництв роману П.О. Кулiша "Чорна
рада 3 видавництва повiстi М.В. Гоголя "Нiч перед Рiздвом"i 4 видавництва поеми
I.П. Котляревського "Енеїда". Крiм цього, є 5 рiзних збiрникiв, в кожному з яких
є "Чорна рада"i "Нiч перед Рiздвом i 7 збiрникiв, в яких є "Нiч перед Рiздвом"i
"Енеїда". Скiлькома способами можна здiйснити покупку, яка мiстила б по одному
екземпляру кожного з цих творiв?
А якщо в магазинi ще є 3 збiрника, якi мiстять твори "Чорна рада"i "Енеїда i 5
збiрникiв з усiма трьома творами?
15. В кошику знаходяться 12 яблук i 10 апельсинiв. Iван бере з кошика яблуко або
апельсин пiсля чого Надiя бере i яблуко, i апельсин. В якому випадку Надiя матиме
бiльшу свободу вибору: якщо Iван взяв яблуко чи якщо вiн взяв апельсин?
16. Є три дзиґи з 6, 8 i 10 гранями вiдповiдно. Їх одночасно запустили. Скiлькома рiзними способами вони можуть впасти? Скiльки серед них способiв, за яких принаймнi
двi дзиґи впали на сторону, вiдмiчену цифрою 1?
17. У англiйцiв прийнято давати дитинi декiлька iмен. Скiлькома способами в Англiї
можна назвати дитину, якщо загальна кiлькiсть iмен дорiвнює 300, а їй дають не
бiльше трьох iмен? Чи вистачить цих наборiв для всiх англiйцiв (57 млн. осiб), чи
неодмiнно знайдуться англiйцi з однаковими iменами?
18. Скiльки є чисел вiд 0 до 999999, в яких поряд немає двох однакових цифр?
19. Яку найбiльшу кiлькiсть рiзних куль можна побудувати в просторi так, щоб вони не
дотикалися трьох даних площин i даної кулi?
20. Чи можна виписати дев’ять чисел 1, 2, . . . , 9 по колу так, щоб жодна сума сусiднiх
двох не дiлилася нi на 3, нi на 5, нi на 7?
21. У змаганнях з хокею беруть участь п’ять команд: А, В, С, D, Е. В конкурсi знавцiв
один учасник припустив, що вони займуть мiсця у порядку А, В, С, D, Е, а iнший
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передбачив порядок D, А, Е, С, В. Пiсля закiнчення змагань виявилося, що перший не
вгадав не тiльки мiсце хоча б однiєї з команд, але i будь-яку пару команд, що стоять
одна за одною у порядку. Другий же вгадав мiсця двох команд i двi пари команд,
що стоять одна за одною у порядку. В якому порядку розташувалися команди?
22. Квадрат роздiлений на 16 рiвних квадратiв. Скiлькома способами можна розфарбувати їх в бiлий, чорний, червоний i синiй кольори так, щоб в кожному горизонтальному i вертикальному рядi були усi 4 кольори?
23. Скiлькома способами можна розкласти в двi кишенi дев’ять монет рiзних номiналiв?
24. Необхiдно термiново доставити 6 пакетiв рiзним адресатам. Скiлькома способами це
можна зробити, якщо для передачi листiв можна послати трьох кур’єрiв, i кожен лист
можна дати будь-якому кур’єру? (Кур’єр сам вирiшує в якому порядку доставляти
данi йому листи.)
25. Четверо студентiв складають екзамен. Скiлькома способами їм можуть бути виставленi оцiнки, якщо вiдомо, що всi студенти екзамен склали (отримавши оцiнку 3, 4
або 5)?
26. З Лондона в Брайтон ведуть 2 шосе, що з’єднанi 10 ґрунтовими дорогами (Рис.
1(а)). Скiлькома способами можна доїхати з Лондона в Брайтон так, щоб дорога не
перетинала себе?

(a)

(b)

Рис. 1:
27. Нехай за тих самих умов два мандрiвника виїжджають з Лондона рiзними шосе.
Скiлькома способами може вiдбутися мандрiвка так, щоб жодну дiлянку шосе вони
не їхали в одному i тому ж напрямку?
28. З Лондона в Кембридж ведуть 3 шосе, що перетинаються 4 ґрунтовими дорогами
(Рис. 1(b)). Скiлькома способами можна здiйснити мандрiвку, якщо на жоднiй дiлянцi не їхати в напрямку Лондона i на жоднiй дiлянцi не їхати двiчi?
29. Колись автомобiльнi номери складалися з однiєї, двох або трьох лiтер i чотирьох
цифр пiсля них. Знайдiть число таких номерiв, якщо використовувалися 32 лiтери.
30. В деякiй державi не було двох жителiв з однаковим набором зубiв. Якою може бути
найбiльша чисельнiсть населення цiєї держави (в людини може бути не бiльше 32
зубiв)?
31. Скiльки чисел, меньших за мiльйон, можна записати за допомогою цифр:
a) 8 i 9;
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b) 7, 8, 9;
c) 0, 8, 9 (з цифри 0 число починатися не може)?
32. Троє юнакiв i двi дiвчини обирають собi мiсце роботи. В мiстi є три заводи, де потрiбнi робiтники (туди беруть лише чоловiкiв), два магазини, куди беруть лише жiнок,
i двi фiрми, де потрiбнi i чоловiки, i жiнки. Скiлькома способами вони можуть розподiлитися мiж цими пiдприємствами?
33. Є три курки, чотири качки i два гусака. Скiлькома способами можна вибрати з них
декiлька птахiв так, щоб серед обраних виявилися i кури, i качки, i гусаки?
34. На перехрестi є m свiтлофорiв. Скiльки може бути рiзних станiв цих свiтлофорiв,
якщо кожен свiтлофор (незалежно вiд iнших) має три можливих стани: 1) горить
зелений; 2) горить жовтий; 3) горить червоний?
Розв’яжiть цю задачу, якщо допускаються усi можливi комбiнацiї станiв кожного
свiтлофора (наприклад, горить одночасно зелений i червоний або нiчого не горить).
35. Скiльки можна скласти з 32 лiтер шестилiтерних слiв, що мiстять хоча б один раз
лiтеру "а"?
36. В поселеннi проживає 1000 мешканцiв. Доведiть, що принаймнi двоє з них маєть
однаковi iнiцiали.
37. Скiльки iснує семизначних телефонних номерiв, в яких в перших трьох цифрах не
зустрiчаються цифри 0 i 9?
38. Палiтурник має переплести 12 рiзних книжок в червону, зелену i коричневу палiтурку. Скiлькома способами вiн може це зробити, якщо в кожен колiр повинна бути
переплетена хоча б одна книжка?
39. У вiддiлi науково-дослiдного iнституту працюють декiлька людей, при цьому кожен
з них знає хоча б одну iноземну мову: 6 людей знають англiйську, 7 – французьку, 6 –
нiмецьку, 4 знають англiйську i нiмецьку, 3 – нiмецьку i французьку, 2 – французьку
i англiйську, 1 людина знає всi три мови. Скiльки людей працює у цьому вiддiлi?
Скiльки з них знають тiльки англiйську мову? Тiльки французьку? Скiльки людей
знає рiвно 1 мову?
40. На замiську прогулянку поїхало 92 людини. Бутерброди з ковбасою взяли з собою
48 людей, з сиром – 38 людей, з шинкою – 42 людини, з сиром i ковбасою – 28
людей, з ковбасою i шинкою – 31 людина, з сиром i шинкою – 26 людей. Всi три
види бутербродiв взяли з собою 25 людей, а iншi замiсть бутербродiв взяли пирiжки.
Скiльки людей взяли з собою пирiжки?
41. Скiльки цiлих чисел вiд 0 до 999 не дiляться нi на 5, нi на 7? А скiльки чисел вiд 0
до 999 не дiляться нi на 2, нi на 3, нi на 5, нi на 7?
42. У скiлькох дев’ятизначних числах всi цифри рiзнi?
43. Яких чисел вiд 1 до 10000000 бiльше: тих, в записах яких зустрiчається одиниця, або
тих, в яких її немає?
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44. Через кожну з трьох даних точок на площинi проведемо по m прямих так, щоб серед
них не було двох, паралельних мiж собою, i трьох, що перетинаються в однiй точцi
(за природнiм винятком трьох прямих одного пучку). Знайдiть число точок перетину
цих прямих (не рахуючи трьох заданих).
45. Скiльки шестизначних чисел мiстять точно три рiзнi цифри?
46. У складаннi 40 задач приймало участь 30 студентiв з усiх п’яти курсiв. Довiльнi два
студенти з одного курсу придумали порiвну задач, а довiльнi два студенти з рiзних
курсiв – рiзне число задач. Скiльки людей придумало одну задачу?
47. Скiльки є шестизначних чисел, у яких сума цифр парна (допускаються лише шестизначнi числа, у яких перша цифра вiдмiнна вiд 0)? А якщо беруть всi числа вiд 1 до
999999?
48. Скiльки iснує п’ятизначних чисел? У скiлькох з них всi цифри парнi? У скiлькох всi
цифри непарнi? У скiлькох не входять цифри, якi меншi за шiсть? У скiлькох немає
цифр, якi бiльше трьох?
49. Скiльки i яких цифр знадобиться, щоб написати всi числа вiд 1 до 999999 включно?
А вiд 1 до 10n − 1 включно?
50. Знайдiть суму всiх чотиризначних чисел, що не дiляться нi на 2, нi на 3, нi на 5.
51. Скiльки iснує п’ятизначних парних чисел, у яких жодна цифра не повторюється?
52. Скiльки слiв довжини n з цифр 0 i 1 мiстять парну кiлькiсть нулiв?
53. Вiд А до В 999 км. Вздовж дороги стоять кiлометровi стовпи, на яких написанi вiдстанi до А i до В: 0|999, 1|998, 2|997, . . . , 998|1, 999|0. Скiльки серед цих кiлометрових
стовпiв таких, на яких є тiльки двi рiзнi цифри?
54. Дана послiдовнiсть чисел 1, 2, 3, . . . , 2n. Скiлькома способами можна витягти з неї
три числа, з яких можна побудувати арифметичну прогресiю?
Те саме для послiдовностi чисел 1, 2, 3, . . . , 2n + 1.
55. Знайдiть кiлькiсть трiйок рiзних натуральних чисел, не бiльших за 100, з яких можна
побудувати геометричну прогресiю?
56. Вiкна будинку з видом на море розташованi у вузлах прямокутної сiтки з m горизонталями (поверхами) i n вертикалями. Скiльки сигналiв можна передати кораблевi,
який знаходить у морi, освiтлюючи деякi з вiкон будинку, якщо в темрявi не можна
розрiзнити положення освiтлених вiкон вiдносно будинку?
57. Є 14 пар рiзних предметiв. З них обирається деяка кiлькiсть предметiв. Знайдiть
кiлькiсть способiв це зробити (двi вибiрки вiдрiзняються одна вiд одної своїм складом, але не порядком предметiв). А якщо є n пар?
58. Скiльки рiзних чотиризначних чисел можна скласти з цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, якщо
кожна з них може повторюватися кiлька разiв?

5

59. У мене є шiсть друзiв. Через деякий час кожен з них був у мене на обiдi 7 разiв,
кожнi двоє зустрiлися у мене на обiдi 5 разiв, кожнi троє – 4 рази, кожнi чотири
– 1 раз, кожен друг був вiдсутнiй у мене на обiдi 8 разiв. Скiльки разiв я обiдав
наодинцi? Скiльки обiдiв було за цей час?
60. Скiльки двозначних чисел в сумi з числом, яке записане тими самими цифрами, але
у зворотньому порядку, дають повний квадрат?
61. З числа 12345678910111213 . . . 9899100 викреслiть 100 цифр так, щоб число, яке залишиться, було а) найбiльшим, б) найменшим (записи, що починаються з 0, неприпустимi).
62. Чи можна розставити 9 чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по колу так, щоб сума довiльних
трьох чисел, що стоять поряд, дiлилася на 3 i була: а) бiльша 9; б) бiльша 15?
63. Чотири числа додали усiма можливими способами по два i отримали наступнi шiсть
сум: 2, 4, 9, 9, 14, 16. Знайдiть цi числа.
64. У правлiння вибрано 9 людей. З них необхiдно вибрати голову, заступника голови i
секретаря. Скiлькома способами це можна зробити?
65. Є 6 пар рукавичок рiзних розмiрiв. Скiлькома способами можна вибрати з них одну
рукавичку на лiву руку i одну – на праву руку так, щоб цi рукавички були рiзних
розмiрiв?
66. Скiльки словникiв треба видати, щоб можна було безпосередньо виконувати переклади з будь-якої з п’яти мов: росiйської, англiйської, французької, нiмецької, iталiйської
на довiльну iншу з цих п’яти мов? На скiльки бiльше словникiв доведеться видати,
якщо число рiзних мов дорiвнює 10?
67. У батька є 5 рiзних апельсинiв, якi вiн дає своїм 8 синам, причому кожен отримує
або один апельсин, або нiчого. Скiлькома способами це можна зробити? А якщо
кiлькiсть апельсинiв, якi отримує кожен син, не обмежена?
68. В кiмнатi студентського гуртожитку живуть троє студентiв. В них є 4 чашки, 5
блюдець i 6 чайних ложок (всi чашки, блюдця i ложки вiдрiзняються одна вiд одної).
Скiлькома способами вони можуть накрити на стiл для чаювання (кожен отримує
чашку, блюдце i ложку)?
69. У змаганнях з гiмнастики беруть участь 10 людей. Троє суддiв мають незалежно
один вiд одного пронумерувати їх у порядку, який вiдображатиме їхнi виступи у
змаганнях. Переможцем вважається той, кого назвуть першим хоча б двоє суддiв. У
якiй частцi випадкiв переможець змагань буде визначений?
70. Скiлькома способами можна вибрати з повної колоди карт, яка складається з 52 карт,
по однiй кожної мастi? А якщо серед витягнутих карт немає жодної пари однакових,
тобто двох королiв, двох десяток i т. iн.?
71. Скiлькома способами можна вибрати з повної колоди карт, яка складається з 52
карт, по однiй картi кожної мастi так, щоб карти червоних мастей i карти чорних
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мастей утворювали пари (наприклад, пiкова i хрестова дев’ятки та бубновий i чирвовий валет)? А так, щоб серед вибраних карт можна було скласти двi пари, якi
складатимуться з чорної i червоної карти однiєї i тiєї ж назви (наприклад, валети
пiки i чирви та дами хреста i бубни)?
72. Знайдiть суму всiх натуральних трьохзначних чисел, якi можна написати за допомогою цифр 1, 2, 3, 4. А якщо жодна цифра не повинна з’являтися двiчi в записi
кожного числа?
73. Скiльки рiзних чотиризначних чисел, що дiляться на 4, можна скласти з цифр 1,
2, 3, 4, 5, якщо кожна цифра не може зустрiчатися декiлька разiв? А якщо кожна
цифра зустрiчається лише один раз?
74. На звану вечерю запрошенi 5 чоловiкiв i 5 жiнок. Навпроти кожного мiсця на стiл
необхiдно поставити табличку з iм’ям того, хто сидiтиме на цьому мiсцi, але жоднi двi
особи однiєї статi не повиннi сидiти поряд. Скiлькома способами можна розставити
таблички? А якщо 5 чоловiкiв i 5 жiнок сiдають не за круглий стiл, а на карусель, i
способи, що переходять один в одного при обертаннi каруселi, вважаються такими,
що спiвпадають?
75. Скiльки п’ятизначних чисел мiстять всi цифри 1, 2, 3, 4, 5? Скiльки мiстять всi
цифри 0, 2, 4, 6, 8?
76. Знайдiть суму всiх п’ятизначних чисел, якi можна записати за допомогою цифр 1,
2, 3, 4, 5 так, щоб в кожному числi жодна цифра не повторювалася. Розв’яжiть цю
задачу для п’ятизначних чисел, якi можна записати цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
77. Скiльки непарних i скiльки парних чотиризначних чисел можна скласти з цифр
числа 3694, якщо кожну цифру необхiдно використати один раз?
78. У матерi є 2 однакових яблука, 3 однаковi мандаринки i 4 однакових апельсина.
Кожен день протягом 9 днiв пiдряд вона видає сину по одному фрукту. Скiлькома
способами це може бути зроблено?
79. Скiльки рiзних "слiв"можна отримати, переставляючи лiтери слова: а) "метаматематика"; б) "парабола"; в)"iнгредiєнт"?
80. Скiлькома способами можна розставити бiлi фiгури (короля, ферзя, двi тури, два
слона i двух коней) на першiй лiнiї шахової дошки (не дотримуючись шахових правил)?
81. На перших двох лiнiях шахової дошки довiльним чином ставляться бiлi i чорнi фiгури (по два коня, два слона, двi тури, ферзь i король кожного кольору). Скiлькома
способами можна це зробити? Скiлькома способами можна розставити тi самi фiгури
по всiй дошцi? А якщо розставляються i всi пiшаки (по 8 пiшакiв кожного кольору)?
82. Знайдiть суму чотиризначних чисел, що отримуються за усiх можливих перестановок
наступних 4 цифр: а) 1, 2, 3, 4; б) 1, 2, 2, 5; в) 1, 3, 3, 3; г) 1, 1, 4, 4.
83. Знайдiть суму всiх п’ятизначних чисел, якi можна отримати переставляючи цифри
0, 1, 2, 3, 4 (цифра 0 не повинна бути першою).
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84.

a) Скiлькома способами можна вибрати три рiзнi фарби з п’яти рiзних фарб, що
вже є в наявностi?
b) Скiлькома способами можна зробити трикольоровий прапор (з трьома горизонтальними смугами), якщо є в наявностi матерiя п’яти рiзних кольорiв? А якщо
один з кольорiв повинен бути червоним? А якщо кольори можуть повторюватись, але не поряд (смуги мають бути помiтнi)?

85. На площинi проведено n прямих лiнiй, серед яких жоднi двi не є паралельними i
жоднi три не перетинаються в однiй точцi. Скiльки точок перетину мають цi прямi?
86. Трупа складається з 10 артистiв. Скiлькома способами можна вибрати з неї протягом
двох вечорiв по 6 людей для участi в спектаклях так, щоб цi склади не спiвпадали
один з одним?
87. У матерi два однакових яблука i три однаковi грушi. Кожен день протягом 5 днiв
вона видає сину по одному фрукту. Скiлькома способами це може бути зроблено?
Розв’яжiть аналогiчну задачу, якщо яблук n, а груш k.
88. Зi спортивного клубу, який нараховує 30 членiв, треба скласти команду з 4 людей
для участi в змаганнях з бiгу на 1000 м. Скiлькома способами це можна зробити?
А скiлькома способами можна скласти команду з 4 людей для участi в естафетi
100 + 200 + 400 + 800?
89.

a) З колоди, яка мiстить 52 карти, витягнули 10 карт. У скiлькох випадках серед
цих карт є хоча б один туз? Рiвно 1 туз? Не менше двох тузiв? Рiвно 2 тузи?
b) Скiлькома способами можна вибрати з повної колоди, що мiстить 52 карти, 6
карт так, щоб серед них були усi чотири мастi?

90. П’ять дiвчат i троє юнакiв грають в мiстечка. Скiлькома способами вони можуть
роздiлитися на двi команди по 4 людини, якщо в кожну команди має потрапити
хоча б один юнак?
91. Зi складу конференцiї, на якiй присутнi 52 людини, необхiдно вибрати президiю з
5 осiб i делегацiю з 3 осiб. Скiлькома способами може бути здiйснений вибiр, якщо
члени призидiї можуть увiйти в склад делегацiї? А якщо члени призидiї не можуть
увiйти в склад делегацiї?
92. У першої особи є 7 книжок з математики, а у другої – 9 книжок. Скiлькома способами вони можуть обмiняти одну книжку першої на одну книжку другої особи? А 3
книжки першої на 3 книжки другої?
93. З групи, що складається з 7 чоловiкiв i 4 жiнок, необхiдно вибрати 6 людей так, щоб
серед них було не менше двох жiнок. Скiлькома способами це може бути зроблено?
94. Рота складається з 3 офiцерiв, 6 сержантiв i 60 рядових. Скiлькома способами можна
видiлити з них загiн, що складається з офiцера, двох сержантiв i 20 рядових? А якщо
в загiн має увiйти командир роти i старший за вiком серед сержантiв?
95. У Мишка 6 друзiв i кожного дня потягом 20 днiв вiн запрошує до себе в гостi трьох
з них так, щоб компанiя жодного разу не повторювалася. Скiлькома способами вiн
може це зробити?
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