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VÍ DỤ HOÁN VỊ  - CHỈNH HỢP – TỔ HỢP 

 

Câu 1: Cho 10 điểm trong mặt phẳng, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu đường 

thẳng khác nhau đi qua 2 trong số 10 điểm nói trên? 

A. 40 B. 90 C. 45 D. 20 

Câu 2: Có bao nhiêu cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau? 

A. 15 B. 17280 C. 360 D. 24 

Câu 3: Trong một lớp học có 20 bạn học sinh, hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một bạn để làm lớp trưởng và 

một bạn khác làm lớp phó? 

A. 18

20A  B. 2

20A  C. 220  D. 2

20C  

Câu 4: Có bao nhiêu cách xếp khác nhau cho 5 người ngồi vào một bàn dài? 

A. 5 B. 25 C. 20 D. 120 

Câu 5: Tìm giá trị *x  thỏa mãn 2 1. 48x

x xA C − =  

A. 4x =  B. 3x =  C. 7x =  D. 12x =  

Câu 6: (THPTQG 2021 – Mã đề 101) Với n là số nguyên dương bất kì, 4n  , công thức nào dưới đây đúng? 
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Câu 7: Trong một đa giác lồi n cạnh, số đường chéo của đa giác là: 

A. 2

nC  B. 2

nA  C. 2

nA n−  D. 2

nC n−  

Câu 8: Một lớp có 15 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn 5 bạn học sinh sao cho trong 

đó có đúng 3 học sinh nữ? 

A. 110790 B. 110970 C. 119700 D. 117900 

Câu 9: Có bao nhiêu cách chọn ra 5 cầu thủ từ 11 cầu thủ để thực hiện quả đá luân lưu 11 m theo thứ tự từ quả 

thứ nhất đến quả thứ 5? 

A. 5

11A  B. 5

11C  C. 5

11.5!A  D. 5

10C  

Câu 10: Nhân dịp lễ sơ kết học kì 1, để thưởng cho 3 học sinh có thành tích học tập tốt nhất lớp, thầy Đăng đã 

chuẩn bị sẵn 10 cuốn sách khác nhau và chọn ra 3 cuốn để phát thưởng cho 3 học sinh đó mỗi học sinh nhận 1 

cuốn. Hỏi thầy Đăng có bao nhiêu cách phát thưởng? 

A. 3

10C  B. 3

10A  C. 
310  D. 3

103.C  

Câu 11: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau? 

A. 42 B. 256 C. 1 D. 24 

Câu 12: Cho tập  0;1;2;3;4;5;6;7;8;9A = . Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau được tạo từ tập 

A? 

A. 4

10A  B. 4

99.C  C. 4

99.A  D. 4

10C  

Câu 13: Tính tích P của tất cả các giá trị của n thỏa mãn: ( )2 2. 72 6 2n n n nP A A P+ = +  

A. 10P =  B. 6P =  C. 5P =  D. 12P =  
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Câu 14: Có bao nhiêu cách chia hết 4 đồ vật khác nhau cho 3 người, biết rằng mỗi người nhận được ít nhất 1 đồ 

vật? 

A. 72 B. 18 C. 12 D. 36 

Câu 15: Cho hai đường thẳng song song 1d  và 2d . Trên 1d  lấy 17 điểm phân biệt, trên 2d  lấy 20 điểm phân 

biệt. Tính số tam giác mà có các đỉnh được chọn từ 37 điểm này 

A. 5960 B. 5690 C. 5590 D. 5950 

Câu 16: Có 3 bạn nam và 3 bạn nữ được xếp vào một ghế dài có 6 vị trí. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho 

nam và nữ ngồi xen kẽ lẫn nhau? 

A. 48 B. 72 C. 24 D. 36 

Câu 17: Sắp xếp năm bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Hải vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi. Số cách sắp 

xếp sao cho bạn Chi luôn ngồi chính giữa là: 

A. 16 B. 120 C. 60 D. 24 

Câu 18: Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số khác nhau? 

A. 2250 B. 2520 C. 2560 D. 2296 

Câu 19: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số dạng abcd , trong đó a b c d   ? 

A. 126 B. 5040 C. 210 D. 3024 

Câu 20: Từ các chữ số 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau và chia hết cho 

3? 

A. 720 B. 480 C. 2520 D. 360 

Câu 21: Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và khác 0 mà trong mỗi số luôn có mặt hai chữ 

số chẵn và hai chữ số lẻ? 

A. 1440 B. 360 C. 180 D. 480 

Câu 22: Thầy Đăng có 30 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu khó, 10 câu trung bình và 15 câu dễ. Từ 30 câu hỏi đó, 

thầy Đăng muốn làm một đề kiểm tra gồm 5 câu hỏi khác nhau, trong đó có đủ 3 loại câu hỏi và số câu dễ 

không ít hơn 2. Hỏi thầy Đăng có bao nhiêu cách? 

A. 56875 B. 42802 C. 41811 D. 32023 

Câu 23: Cho một đa giác đều 2n đỉnh ( 2,n n  ). Tìm n, biết số hình chữ nhật được tạo ra từ bốn đỉnh trong 

số 2n đỉnh của đa giác đó là 45 

A. 45n =  B. 10n =  C. 12n =  D. 9n =  

Câu 24: Cho tứ giác ABCD. Trên các cạnh AB, BC, CA, AD lần lượt lấy 3, 4, 5, 6 điểm phân biệt không trùng 

với các đỉnh của tứ giác sao cho các điểm trên các cạnh khác nhau không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tam 

giác phân biệt có các đỉnh là các điểm vừa lấy là: 

A. 342 B. 624 C. 781 D. 816 

Câu 25: Biển số xe máy tỉnh Đăklăk gồm 2 dòng: 

+ Dòng thứ nhất là 47XY, trong đó X là một trong 24 chữ cái, Y là một trong 10 chữ số 

+ Dòng thứ hai gồm 5 chữ số (chữ số 0 có thể đứng đầu) 

Nếu biển số có dòng thứ 2 mà tổng các chữ số có tận cùng là 7 và có đúng 4 chữ số giống nhau thì biển số đó 

được gọi là biển số đẹp. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 2 trong số các biển số đẹp đó để đem bán đấu giá? 

A. 143988000 B. 4663440 C. 12000 D. 71994000 
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