
 
Kombinatorika 

 
 
 
Az első n pozitív egész szám szorzatát n faktoriálisnak nevezzük és n! jellel jelöljük: 
 
n! := 1·2·3·4·...   · (n – 1)·n   0! := 1  1! := 1 
 
I. típus: Hányféleképpen lehet sorba rendezni n különböző elemet úgy, hogy a sorrend számít? 
(Ismétlés nélküli permutáció) 
 
n különböző elemet n faktoriális-féleképpen lehet sorba rendezni. Pn = n! 
 
II. típus: Hányféleképpen lehet sorba rendezni n elemet, ha vannak köztük egyformák? (Ismétléses 
permutáció) (Ismétléses permutáció) 
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III. típus. n különböző elemet hányféleképpen lehet egy kör alakú asztalnál sorba rendezni? (Ciklikus 
permutáció)  
Két elrendezést, akkor tekintünk különbözőnek, ha minden elem mindkét szomszédja különböző, 
illetve ha elforgatással nem alakíthatók egymásba. 
 
n különböző elemet (n – 1)!-féleképpen lehet egy kör alakú asztalnál sorba rendezni. 
 
IV típus. Hányféleképpen lehet kiválasztani n különböző elemből k különböző elemet (k<n) úgy, 
hogy a sorrend számít és minden elemet csak egyszer választhatunk. (Ezt ismétlés nélküli 
variációnak nevezzük.)  

n különböző elemből 
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-féleképpen lehet kiválasztani k különböző elemet úgy, hogy a 

sorrend számít és minden elemet csak egyszer választhatunk.  
 
V. Típus: Hányféleképpen lehet kiválasztani n különböző elemből k elemet úgy, hogy mindegyik elemet 
akárhányszor választhatjuk, de a sorrend számít?  (Ismétléses variáció) 
 
n különböző elemből nk-féleképpen lehet k elemet kiválasztani úgy, hogy mindegyik elemet 

akárhányszor választhatjuk, de a sorrend számít. 
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VI. típus. Hányféleképpen lehet n különböző elemből kiválasztani k elemet úgy, hogy a sorrend nem 
számít, és minden elemet csak egyszer választhatunk? (Ezt n elem ismétlés nélküli kombinációjának 
nevezzük.) 
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- féleképpen lehet kiválasztani k elemet úgy, hogy a sorrend nem számít, 

és minden elemet csak egyszer választhatunk. 
 
VII. típus. (Ismétléses kombináció.) Hányféleképpen lehet n különböző elemből kiválasztani k elemet 
úgy, hogy a sorrend nem számít, és minden elemet többször is választhatunk?  (k > n lehetséges!) 
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 - féleképpen lehet kiválasztani k elemet úgy, hogy a sorrend 

nem számít, és minden elemet többször is választhatunk. 

 
 
 
Az egyszerűbb feladatoknál ezt a sémát használhatod. 

http://fizika.mechatronika.hu/matek/komb1/folyamatabra_uj2.doc


 
Gyakorló feladatok kombinatorikából 

 
A megoldásokat a lista végén találod meg. 

 
1. Nóri, Robi, Sári, Klári egyszerre érnek a lifthez. Hányféle sorrendben szállhatnak be?   

2. Réka 3 szelet süteményt szeretne vásárolni.  Dobostortát, kókuszgolyót és krémes-mézest. 
Hányféle sorrendben kérheti a süteményeket? 

3. Hány 5 jegyű szám készíthető az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyek egyszeri felhasználásával? 

4. Hányféleképpen lehet sorba rakni a zöldség szó betűit? 

5. Az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyeket hányféleképpen rendezhetjük sorba úgy, hogy a harmadik helyen 5-ös 
van?  
 
6. A kézilabdapálya íves alakú hatos vonalán hányféleképpen sorakozhat fel a csapat a védekezésnél?  

7. Hányféleképpen lehet sorba rakni a Micimackó szó betűit? 

8. Hányféleképpen lehet sorba rakni egy fehér, két zöld és három kék golyót? 

9. A kupaktanácsnál 8 fiú hányféleképpen állhat körbe?   
 
10. Juli 30 különböző színű gyöngyből láncot készít. Hányféleképpen fűzheti fel a gyöngyöket?  
 
11. Egy körtér körül 16 ház van. Mindenki más színű festéket vett. Kisorsolják, hogy melyik festékkel 
melyik házat fessék be. Hányféleképpen festhetik ki az épületeket?  

12. Az iskolai büfében már csak 8 különböző fajta sütemény maradt. Alex, Bogi, Tomi, 

Dzsenifer és Ödön egyet - egyet választ ezek közül. Hányféleképpen választhatnak 

süteményt? 

13. Hány különböző zászlójelzést adhat le a hajó, ha hét különböző zászlója van és egy jelzés 
5 egymás fölé akasztott zászlóból áll?  

14. Egy versenyen 42 versenyző indult. A helyi lapban csak az első hat versenyző neve jelent 
meg. Hányféle lista készülhetett? 

15. Hány darab háromjegyű szám készíthető az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számjegyekből, ha minden szám 
csak egyszer szerepelhet?  

16. Hány darab háromjegyű szám készíthető az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számjegyekből, ha minden szám 
többször is szerepelhet? 

17. Egy 15 főből álló társaság tagjai között a legnépszerűbb filmek közül az első ötöt sorsolják ki DVD-
n. Hányféleképpen végződhet a sorsolás, ha 
a.) egy személy csak egy DVD-t nyerhet, 
b.) egy személy több DVD-t is nyerhet? 
 
18. Egy 14 fős csoportban kiosztunk 5 doboz bonbont. Hányféleképpen lehetséges ez? 
 

19. Hány db 4 jegyű szám készíthető az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyek felhasználásával? 
a.) Mindegyik számjegyet csak egyszer választhatjuk. 



b.) Mindegyik számjegyet akárhányszor választhatjuk. 
20. Egy 5 házból álló utca kerítéseit szeretnénk kifesteni. Egy kerítéshez csak egyféle festéket 
használunk, a festékeket nem lehet keverni. Hányféle kifestés létezik, ha 7-féle festékünk van 
és 
a.) minden kerítésnek különböző színűnek kell lenni,  
21. Egy 15 fős csoportban hányféleképpen lehet 7 egyforma csokit kiosztani, ha mindenki 1 csokit 
kaphat?  
 
22. Egy 28-as létszámú osztályban 9 azonos tollat sorsolnak ki. Hányféleképpen történhet a tollak 
szétosztása, ha egy tanuló csak egy tollat kaphat? 
 
23. Adott a síkban 30 pont, amelyek közül bármely három nem illeszkedik egy egyenesre. Hány 
háromszöget határoznak meg? 
 
24. Hány egyenest határoznak meg a szabályos nyolcszög csúcspontjai? 
 
25. Egy műhelyben egy műszak alatt elkészített 200 darab zár készült. Hányféleképpen tud a 
minőségellenőr kiválasztani közülük 12 zárat? 
 
26. Egy csomag magyar kártyából húzzunk ki találomra 8 lapot. Hány esetben lehet a kihúzott lapok 
között 3 ász? 

 
Megoldások: 
 
1. Nóri, Robi, Sári, Klári egyszerre érnek a lifthez. Hányféle sorrendben szállhatnak be?   
 

4! 

2. Réka 3 szelet süteményt szeretne vásárolni.  Dobostortát, kókuszgolyót és krémes-mézest. 
Hányféle sorrendben kérheti a süteményeket? 

3! 

3. Hány 5 jegyű szám készíthető az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyek egyszeri felhasználásával? 

Az első helyre öt számjegyből választhatunk, a második helyre 4-ből, stb.: 
 

hely 1. 2. 3.  4. 5. 

lehetőség 5 4 3 2 1 

 
  5·4·3·2·1 = 120 ötjegyű számot készíthetünk. 
 

4. Hányféleképpen lehet sorba rakni a zöldség szó betűit? 

7! 

5. Az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyeket hányféleképpen rendezhetjük sorba úgy, hogy a harmadik helyen 5-ös 
van?  
 
A harmadik helyen nincs választási lehetőségünk. Az első helyre négy, a másodikra három,  a 
negyedik helyre kettő, az ötödik helyre egy választási lehetőségünk van.  4 . 3 . 2 . 1 lehetőségünk van, 
azaz 24-féleképpen rendezhetjük sorba úgy a számokat, hogy a harmadik helyen 5-ös van. 
Táblázattal könnyebben áttekinthető: 

 

Hely 1. 2. 
3. 

Csak az 5 
4. 5. 

A lehetőségek száma 4 3 1 2 1 



 
4·3·2·1·1 = 24-féle módon rendezhetjük sorba a számokat, hogy a harmadik helyen 5-ös van. 
 
6. A kézilabdapálya íves alakú hatos vonalán hányféleképpen sorakozhat fel a csapat a védekezésnél?  

6! 

 

7. Hányféleképpen lehet sorba rakni a Micimackó szó betűit? 

Micimackó 
9!

45 360
2! 2! 2!


 

 

8. Hányféleképpen lehet sorba rakni egy fehér, két zöld és három kék golyót? 

Ha mind a 6 golyó különböző színű lenne, akkor 6·5·4·3·2·1 = 720 lehetőségünk volna. A két 
zöld golyót 2·1 = 2, a három kéket pedig 3·2·1=6-féleképpen lehet sorba rakni. Mivel az azonos 
színűeket egyformának tekintjük, az egymás közötti sorrendjeiket nem különböztetjük meg, a 
720-t el kell osztani annyival amennyiszer az egyszínű golyókat a saját helyükön sorba 
rendezhetjük, azaz összesen 720:(2·6) = 60 lehetőség van.  

6!

3! 2!
 

 
9. A kupaktanácsnál 8 fiú hányféleképpen állhat körbe?   

7! 
 
10. Juli 30 különböző színű gyöngyből láncot készít. Hányféleképpen fűzheti fel a gyöngyöket?  

29!/2 
 
11. Egy körtér körül 16 ház van. Mindenki más színű festéket vett. Kisorsolják, hogy melyik festékkel 
melyik házat fessék be. Hányféleképpen festhetik ki az épületeket?  
 

15!/2! 

12. Az iskolai büfében már csak 8 különböző fajta sütemény maradt. Alex, Bogi, Tomi, 

Dzsenifer és Ödön egyet - egyet  választ ezek közül. Hányféleképpen választhatnak 

süteményt? 

hely 1.  2. 3. 4. 5. 

A lehetőségek száma 8 7 6 5 4 

8·7·6·5·4 – féleképpen választhatnak süteményt. 

Másképpen: 
8!

(8 5)!
 

13. Hány különböző zászlójelzést adhat le a hajó, ha hét különböző zászlója van és egy jelzés 
5 egymás fölé akasztott zászlóból áll? 

hely 1.  2. 3. 4. 5. 

A lehetőségek száma 7 6 5 4 3 

7·6·5·4·3 – féle jelzést adhat a hajó. 



Másképpen: 
7!

(7 5)!
 

14. Egy versenyen 42 versenyző indult. A helyi lapban csak az első hat versenyző neve jelent 
meg. Hányféle lista készülhetett? 

hely 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

A lehetőségek száma 42 41 40 39 38 37 

42·41·40·39·38·37 = 3 776 965 920 – féle lista készülhetett. 

Másképpen: 
42!

(42 6)!
– féle lista készülhetett. 

15. Hány darab háromjegyű szám készíthető az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számjegyekből, ha minden szám 
csak egyszer szerepelhet? 

hely 1.  2. 3. 

A lehetőségek száma 6 5 4 

6·5·4 háromjegyű számot készíthetünk az adott számjegyekből. 

Másképpen: 
6!

(6 3)!
 háromjegyű számot készíthetünk az adott számjegyekből. 

16. Hány darab háromjegyű szám készíthető az 1, 2, 3, 4, 5, 6 számjegyekből, ha minden szám 
többször is szerepelhet? 

hely 1. 2. 3. 

A lehetőségek száma 6 6 6 

6·6·6 = 63 háromjegyű számot készíthetünk az adott számjegyekből. 

17. Egy 15 főből álló társaság tagjai között a legnépszerűbb filmek közül az első ötöt sorsolják ki DVD-
n. Hányféleképpen végződhet a sorsolás, ha 
a.) egy személy csak egy DVD-t nyerhet, 
b.) egy személy több DVD-t is nyerhet? 
 

a.) 
15!

360 360
10!

  

b.) 
515 759 375  

 
 
18. Egy 14 fős csoportban kiosztunk 5 doboz bonbont. Hányféleképpen lehetséges ez? 
 
Számítsuk ki, hány eset lehetséges, ha nem egyformák! 
 

hely 1. bonbon 2. 3. 4. 5. 

lehetőség 14 13 12 11 10 

 

 Ha különbözőfajta bonbonokat osztunk ki, akkor 
14!

9!
eset lehetséges. 

 

Ha ugyanolyan bonbonokat osztunk ki, akkor: 145 eset lehetséges. 



19. Hány db 4 jegyű szám készíthető az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyek felhasználásával? 
a.) Mindegyik számjegyet csak egyszer választhatjuk. 
b.) Mindegyik számjegyet akárhányszor választhatjuk. 
a.) Az első helyre bármelyik számot választhatjuk az 5 közül, a második helyre a maradék 4-
ből, a harmadikra a maradék 3-ból választhatok, az utolsó helyre a maradék kettőből 
választhatunk, azaz összesen 5·4·3·2 = 120 számot készíthetünk. 
b.) Mindhárom helyre bármelyik számjegy kerülhet, így összesen 5·5·5·5 = 625 számot 
készíthetünk. 
20. Egy 5 házból álló utca kerítéseit szeretnénk kifesteni. Egy kerítéshez csak egyféle festéket 
használunk, a festékeket nem lehet keverni. Hányféle kifestés létezik, ha 7-féle festékünk van 
és 
a.) minden kerítésnek különböző színűnek kell lenni,  
b.) a kerítések lehetnek egyforma színűek? 
a.) Az első házhoz 7-féle festékből választhatunk, a másodikhoz a maradék 6-ből, a 
harmadikhoz a maradék 5-ből stb., azaz összesen 7·6·5·4·3 = 2520 lehetőség van. 
b. Minden házhoz hétféle festékből választhatunk, így 75 lehetőség van. 
21. Egy 15 fős csoportban hányféleképpen lehet 7 egyforma csokit kiosztani, ha mindenki 1 csokit 
kaphat?  
 
 

15
6435

7

 
 

 
 -féleképpen.  

 
22. Egy 28-as létszámú osztályban 9 azonos tollat sorsolnak ki. Hányféleképpen történhet a tollak 
szétosztása, ha egy tanuló csak egy tollat kaphat? 
 

Mindegy, hogy milyen sorrendben választjuk ki a gyerekeket. Az esetek száma: 
28

6 906 900
9

 
 

 
 

 
 
23. Adott a síkban 30 pont, amelyek közül bármely három nem illeszkedik egy egyenesre. Hány 
háromszöget határoznak meg? 
 
 30 elemből kell 3-t kiválasztani; a sorrend nem számít! A lehetőségek száma: 
 

30
4 060

3

 
 

 
 

 
 
24. Hány egyenest határoznak meg a szabályos nyolcszög csúcspontjai? 
 
Bármely 2 pont meghatároz egy egyenest. 
8 elemből választunk kettőt. A sorrend nem számít. 

A lehetőségek száma: 
8

28
2

 
 

 
 

Tehát a szabályos nyolcszögnek összesen 28 átlója és oldaléle van. 
 
25. Egy műhelyben egy műszak alatt elkészített 200 darab zár készült. Hányféleképpen tud a 
minőségellenőr kiválasztani közülük 12 zárat? 
 
A zárak egyformák, ezért a kiválasztott 12 zár sorrendje mindegy. 
 

A lehetőségek száma: 
18200

6,108 10
12

 
  

 
 



 
 
26. Egy csomag magyar kártyából húzzunk ki találomra 8 lapot. Hány esetben lehet a kihúzott lapok 
között 3 ász? 
 
A kihúzott lapok sorrendje mindegy. Az a lényeges, hogy milyen lapokat kapunk, a sorrendjük nem 
számít a kezünkben. 
 

A 4 ászból hármat 
4

3

 
 
 

 - féleképpen választhatunk. 

A 28 nem ászból ötöt 
28

5

 
 
 

- féleképpen választhatunk. 

Bármelyik három ászt bármelyik öt nem ásszal összepárosíthatjuk ezért az összes lehetőségek számát 
az egyes lehetőségek számának a szorzata adja: 
 

 

4 ászból a 28 nem
három ászból 5

4 28
589 680

3 5

   
    

   
 

 


