
Matematika s radostíM R

Tvorba čtyřciferného čísla ze zadaných cifer
Krokovaný příklad – středně těžký

V následujícím textu budete řešit postupně příklad tak, že vždy musíte správně
vyřešit určitý dílčí úkol.

Test byl vytvořen v rámci projektu Matematika s radostí dle návrhu Evy Březinové.

http://msr.vsb.cz/
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Máme-li vytvořit čtyřciferné číslo, musíme v dekadickém zápisu čísla „obsadit“ čtyři pozice, přičemž na první
pozici nesmí být nula (neboli číslo nesmí začínat číslici 0).

Je-li navíc stanovena podmínka, že číslo má být sudé, lze poslední pozici odpovídající řádu jednotek obsadit
pouze sudou číslici nebo nulou.

„tisíce“

číslice nesmí být 0

„stovky“ „desítky“ „jednotky“

číslice musí být 0 nebo sudá

R

Kolik číslic lze použít na poslední pozici sudého čtyřciferného čísla?

1

A 4372

1

B 4372

1

C 4372

1

D 4372

Kolik sudých čtyřciferných čísel lze sestavit z číslic 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, má-li se každá z číslic v dekadickém
zápisu vyskytovat nejvýše jednou?

R

Skvěle...  správně výraz pod odmocninou

musí být nezáporný, tj. x−2

Správně. Má-li být číslo sudé, mohou se na pozici jednotek vyskytovat
pouze číslice 0, 2, 4 nebo 8.

Zavřít okno a přejít k dalšímu kroku

R

Hmm... špatně, protože  (x−4)26=x2−16

Zkuste dosadit za x například číslo 5 a zjistíte, že daná 

úprava je chybná. Při úpravě rovnice využijte 

vzorec(a−b)2=a2−2ab+b2.

Špatně. Má-li být číslo sudé, mohou se na pozici jednotek vyskytovat číslice
0, 2, 4 nebo 8.

Zavřít okno a odpovědět znovu

R

Hmm... špatně, protože  (x−4)26=x2−16

Zkuste dosadit za x například číslo 5 a zjistíte, že daná 

úprava je chybná. Při úpravě rovnice využijte 

vzorec(a−b)2=a2−2ab+b2.

Špatně. Má-li být číslo sudé, mohou se na pozici jednotek vyskytovat číslice
0, 2, 4 nebo 8.

Zavřít okno a odpovědět znovu

R

Hmm... špatně, protože  (x−4)26=x2−16

Zkuste dosadit za x například číslo 5 a zjistíte, že daná 

úprava je chybná. Při úpravě rovnice využijte 

vzorec(a−b)2=a2−2ab+b2.

Špatně. Má-li být číslo sudé, mohou se na pozici jednotek vyskytovat číslice
0, 2, 4 nebo 8.

Zavřít okno a odpovědět znovu
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Poslední pozici sudého čtyřciferného čísla lze obsadit čtyřmi různými způsoby.

„tisíce“

číslice nesmí být 0

„stovky“ „desítky“ „jednotky“

4 možné číslice — 0, 2, 4 nebo 8

Při určení počtu možných obsazení zbývajících tří pozic je nutné vzít v úvahu požadavek, aby na první pozici
nebyla 0. Protože se jednotlivé číslice v dekadickém zápise nemohou opakovat (viz zadání), bude se počet
možných obsazení prvních tří pozic hledaného čísla lišit v závislosti na tom, zda na pozici jednotek bude
nebo nebude 0.

R

Kolika způsoby lze obsadit zbývající 3 pozice sudého čtyřciferného čísla, je-li na pozici jednotek 0?

1

A 120906020

1

B 120906020

1

C 120906020

1

D 120906020

Kolik sudých čtyřciferných čísel lze sestavit z číslic 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, má-li se každá z číslic v dekadickém
zápisu vyskytovat nejvýše jednou?

R

Skvěle...  správně výraz pod odmocninou

musí být nezáporný, tj. x−2

Správně.

„tisíce“

6 možností

„stovky“

5 možností

„desítky“

4 možnosti

„jednotky“

0

Chceme-li obsadit zbývající 3 pozice sudého čtyřciferného čísla, je-li na
pozici jednotek 0, musíme obsadit pozici tisíců a zároveň pozici stovek a
zároveň pozici desítek, takže existuje 6 · 5 · 4 = 120 způsobů.
Jinou úvahou můžeme dojít k závěru, že hledáme uspořádanou trojici
z šesti prvků (číslic {1; 2; 4; 5; 7; 8}), přičemž prvky se nesmí ve výběru
opakovat. Existuje tedy

V3(6) = 6!
3! = 6 · 5 · 4 = 120

způsobů.

Zavřít okno a přejít k dalšímu krokuR

Hmm... špatně, protože  (x−4)26=x2−16

Zkuste dosadit za x například číslo 5 a zjistíte, že daná 

úprava je chybná. Při úpravě rovnice využijte 

vzorec(a−b)2=a2−2ab+b2.

Špatně.
Nápověda: Uvažujme, že nejdříve budeme obsazovat pozici tisíců, poté
pozici stovek a nakonec pozici desítek. Protože číslice se v hledaném
čísle nesmí opakovat (viz zadání), lze pozici tisíců obsadit jednou z číslic
{1; 2; 4; 5; 7; 8}, máme tedy 6 možností. Pro obsazení pozice stovek již
máme pouze 5 možností (2 číslice jsou již „blokovány“ pro pozici jednotek
a tisíců) a pro obsazení pozice desítek máme možnosti 4 (3 číslice jsou již
„blokovány“ pro pozici jednotek, tisíců a stovek).

„tisíce“

6 možností

„stovky“

5 možností

„desítky“

4 možnosti

„jednotky“

0

Zkuste nyní na otázku odpovědět správně!

Zavřít okno a odpovědět znovu

R

Hmm... špatně, protože  (x−4)26=x2−16

Zkuste dosadit za x například číslo 5 a zjistíte, že daná 

úprava je chybná. Při úpravě rovnice využijte 

vzorec(a−b)2=a2−2ab+b2.

Špatně.
Nápověda: Uvažujme, že nejdříve budeme obsazovat pozici tisíců, poté
pozici stovek a nakonec pozici desítek. Protože číslice se v hledaném
čísle nesmí opakovat (viz zadání), lze pozici tisíců obsadit jednou z číslic
{1; 2; 4; 5; 7; 8}, máme tedy 6 možností. Pro obsazení pozice stovek již
máme pouze 5 možností (2 číslice jsou již „blokovány“ pro pozici jednotek
a tisíců) a pro obsazení pozice desítek máme možnosti 4 (3 číslice jsou již
„blokovány“ pro pozici jednotek, tisíců a stovek).

„tisíce“

6 možností

„stovky“

5 možností

„desítky“

4 možnosti

„jednotky“

0

Zkuste nyní na otázku odpovědět správně!

Zavřít okno a odpovědět znovu

R

Hmm... špatně, protože  (x−4)26=x2−16

Zkuste dosadit za x například číslo 5 a zjistíte, že daná 

úprava je chybná. Při úpravě rovnice využijte 

vzorec(a−b)2=a2−2ab+b2.

Špatně.
Nápověda: Uvažujme, že nejdříve budeme obsazovat pozici tisíců, poté
pozici stovek a nakonec pozici desítek. Protože číslice se v hledaném
čísle nesmí opakovat (viz zadání), lze pozici tisíců obsadit jednou z číslic
{1; 2; 4; 5; 7; 8}, máme tedy 6 možností. Pro obsazení pozice stovek již
máme pouze 5 možností (2 číslice jsou již „blokovány“ pro pozici jednotek
a tisíců) a pro obsazení pozice desítek máme možnosti 4 (3 číslice jsou již
„blokovány“ pro pozici jednotek, tisíců a stovek).

„tisíce“

6 možností

„stovky“

5 možností

„desítky“

4 možnosti

„jednotky“

0

Zkuste nyní na otázku odpovědět správně!

Zavřít okno a odpovědět znovu
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Počet sudých čtyřciferných čísel splňujících dané podmínky a „končících“ nulou je 120.

Nyní musíme určit, kolik existuje sudých čtyřciferných čísel, která splňují dané podmínky a přitom „nekončí“
nulou.

R

Kolika způsoby lze obsadit zbývající 3 pozice sudého čtyřciferného čísla, je-li na pozici jednotek
dvojka?

1

A 1001209060

1

B 1001209060

1

C 1001209060

1

D 1001209060

Kolik sudých čtyřciferných čísel lze sestavit z číslic 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, má-li se každá z číslic v dekadickém
zápisu vyskytovat nejvýše jednou?

R

Skvěle...  správně výraz pod odmocninou

musí být nezáporný, tj. x−2

Správně.

Od celkového počtu možností, jak obsadit zbývající tři pozice daného čísla, musíme
odečíst počet možných obsazení začínajících nulou. Uvažujme opět, že nejdříve obsazu-
jeme pozici tisíců, poté pozici stovek a nakonec pozici desítek. Počet všech možností,
jak obsadit zbývající tři pozice daného čísla, určíme jako

V3(6) =
6!
3!

= 6 · 5 · 4 = 120.

„tisíce“

6 možností

„stovky“

5 možností

„desítky“

4 možnosti

„jednotky“

2
(„blokujeme“ jednu číslici)

Počet možných obsazení začínajících nulou určíme jako
V2(5) =

5!
2!

= 5 · 4 = 20.

„tisíce“

0
(„blokujeme“ jednu číslici)

„stovky“

5 možností

„desítky“

4 možnosti

„jednotky“

2
(„blokujeme“ jednu číslici)

Existuje tedy
V3(6) − V2(5) = 6 · 5 · 4 − 5 · 4 = 120 − 20 = 100

čísel daných vlastností, které mají na pozici jednotek dvojku.

Zavřít okno a přejít k dalšímu kroku

R

Hmm... špatně, protože  (x−4)26=x2−16

Zkuste dosadit za x například číslo 5 a zjistíte, že daná 

úprava je chybná. Při úpravě rovnice využijte 

vzorec(a−b)2=a2−2ab+b2.

Špatně.
Od celkového počtu možností, jak obsadit zbývající tři pozice daného čísla,
odečtěte počet možných obsazení začínajících nulou.

Zavřít okno a odpovědět znovu

R

Hmm... špatně, protože  (x−4)26=x2−16

Zkuste dosadit za x například číslo 5 a zjistíte, že daná 

úprava je chybná. Při úpravě rovnice využijte 

vzorec(a−b)2=a2−2ab+b2.

Špatně.
Od celkového počtu možností, jak obsadit zbývající tři pozice daného čísla,
odečtěte počet možných obsazení začínajících nulou.

Zavřít okno a odpovědět znovu

R

Hmm... špatně, protože  (x−4)26=x2−16

Zkuste dosadit za x například číslo 5 a zjistíte, že daná 

úprava je chybná. Při úpravě rovnice využijte 

vzorec(a−b)2=a2−2ab+b2.

Špatně.
Od celkového počtu možností, jak obsadit zbývající tři pozice daného čísla,
odečtěte počet možných obsazení začínajících nulou.

Zavřít okno a odpovědět znovu
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Počet sudých čtyřciferných čísel splňujících dané podmínky a „končících“ nulou je 120.

Počet sudých čtyřciferných čísel splňujících dané podmínky a „končících“ dvojkou je 100. Je zřejmé, že
počet sudých čtyřciferných čísel splňujících dané podmínky a „končících“ čtyřkou, resp. osmičkou, bychom
určili obdobně.

„tisíce“ „stovky“

︸ ︷︷ ︸
100 možností

„desítky“ „jednotky“

2 nebo 4 nebo 8

R

Kolik sudých čtyřciferných čísel lze sestavit z číslic 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, má-li se každá z číslic
v dekadickém zápisu vyskytovat nejvýše jednou a je-li na pozici jednotek číslice 2, 4 nebo 8?

1

A 300100200400

1

B 300100200400

1

C 300100200400

1

D 300100200400

Kolik sudých čtyřciferných čísel lze sestavit z číslic 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, má-li se každá z číslic v dekadickém
zápisu vyskytovat nejvýše jednou?

R

Skvěle...  správně výraz pod odmocninou

musí být nezáporný, tj. x−2

Správně.

Zavřít okno a přejít k dalšímu kroku

R

Hmm... špatně, protože  (x−4)26=x2−16

Zkuste dosadit za x například číslo 5 a zjistíte, že daná 

úprava je chybná. Při úpravě rovnice využijte 

vzorec(a−b)2=a2−2ab+b2.

Špatně.
Máme-li vytvořit sudá čtyřciferná čísla z číslic 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8 a má-li se
každá z číslic v dekadickém zápisu vyskytovat nejvýše jednou, pak existuje

• 100 sudých čtyřciferných čísel, které mají na pozici jednotek číslici 2,

• 100 sudých čtyřciferných čísel, které mají na pozici jednotek číslici 4,

• 100 sudých čtyřciferných čísel, které mají na pozici jednotek číslici 8.

Kolik existuje čísel daných vlastností, které mají na pozici jednotek 2, 4
nebo 8?
Zkuste nyní odpovědět správně!

Zavřít okno a odpovědět znovu

R

Hmm... špatně, protože  (x−4)26=x2−16

Zkuste dosadit za x například číslo 5 a zjistíte, že daná 

úprava je chybná. Při úpravě rovnice využijte 

vzorec(a−b)2=a2−2ab+b2.

Špatně.
Máme-li vytvořit sudá čtyřciferná čísla z číslic 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8 a má-li se
každá z číslic v dekadickém zápisu vyskytovat nejvýše jednou, pak existuje

• 100 sudých čtyřciferných čísel, které mají na pozici jednotek číslici 2,

• 100 sudých čtyřciferných čísel, které mají na pozici jednotek číslici 4,

• 100 sudých čtyřciferných čísel, které mají na pozici jednotek číslici 8.

Kolik existuje čísel daných vlastností, které mají na pozici jednotek 2, 4
nebo 8?
Zkuste nyní odpovědět správně!

Zavřít okno a odpovědět znovu

R

Hmm... špatně, protože  (x−4)26=x2−16

Zkuste dosadit za x například číslo 5 a zjistíte, že daná 

úprava je chybná. Při úpravě rovnice využijte 

vzorec(a−b)2=a2−2ab+b2.

Špatně.
Máme-li vytvořit sudá čtyřciferná čísla z číslic 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8 a má-li se
každá z číslic v dekadickém zápisu vyskytovat nejvýše jednou, pak existuje

• 100 sudých čtyřciferných čísel, které mají na pozici jednotek číslici 2,

• 100 sudých čtyřciferných čísel, které mají na pozici jednotek číslici 4,

• 100 sudých čtyřciferných čísel, které mají na pozici jednotek číslici 8.

Kolik existuje čísel daných vlastností, které mají na pozici jednotek 2, 4
nebo 8?
Zkuste nyní odpovědět správně!

Zavřít okno a odpovědět znovu
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Počet sudých čtyřciferných čísel splňujících dané podmínky a „končících“ nulou je 120.

Počet sudých čtyřciferných čísel splňujících dané podmínky a „končících“ 2, 4 nebo 8 je 300.

R

Kolik existuje celkem sudých čtyřciferných čísel sestavených z číslic 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, má-li se každá
z číslic vyskytovat nejvýše jednou?

1

A 420220400300

1

B 420220400300

1

C 420220400300

1

D 420220400300

Kolik sudých čtyřciferných čísel lze sestavit z číslic 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, má-li se každá z číslic v dekadickém
zápisu vyskytovat nejvýše jednou?

R

Skvěle...  správně výraz pod odmocninou

musí být nezáporný, tj. x−2

Správně.
120 + 300 = 420

Zavřít okno a přejít k dalšímu kroku

R

Hmm... špatně, protože  (x−4)26=x2−16

Zkuste dosadit za x například číslo 5 a zjistíte, že daná 

úprava je chybná. Při úpravě rovnice využijte 

vzorec(a−b)2=a2−2ab+b2.

Špatně. Přečtěte si znovu shrnutí dosavadního řešení a zkuste odpovědět
správně!

Zavřít okno a odpovědět znovu

R

Hmm... špatně, protože  (x−4)26=x2−16

Zkuste dosadit za x například číslo 5 a zjistíte, že daná 

úprava je chybná. Při úpravě rovnice využijte 

vzorec(a−b)2=a2−2ab+b2.

Špatně. Přečtěte si znovu shrnutí dosavadního řešení a zkuste odpovědět
správně!

Zavřít okno a odpovědět znovu

R

Hmm... špatně, protože  (x−4)26=x2−16

Zkuste dosadit za x například číslo 5 a zjistíte, že daná 

úprava je chybná. Při úpravě rovnice využijte 

vzorec(a−b)2=a2−2ab+b2.

Špatně. Přečtěte si znovu shrnutí dosavadního řešení a zkuste odpovědět
správně!

Zavřít okno a odpovědět znovu



Matematika s radostíM R 1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6

Výpočet je dokončen. Nyní si shrneme jednotlivé kroky. Můžete se též vrátit na předchozí stránky k postup-
nému výpočtu a zodpovězeným otázkám.

Úkolem bylo zjistit počet sudých čtyřciferných čísel, které lze sestavit z číslic 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, má-li se
každá z číslic v dekadickém zápisu vyskytovat nejvýše jednou.

Na první pozici dekadického zápisu čtyřciferného čísla se nesmí vyskytovat 0. Má-li být vytvořené číslo navíc
sudé, musí být na pozici jednotek číslo sudé (v našem případě 2, 4 nebo 8) nebo 0.

Nejdříve jsme určili, kolika způsoby lze z daných číslic vytvořit čtyřciferné číslo, které má v dekadickém
zápisu na pozici jednotek nulu (u takovýchto čísel se nula nemůže vyskytnout na první pozici dekadického
zápisu).

„tisíce“

6 možností

„stovky“

5 možností

„desítky“

4 možnosti

„jednotky“

0

Pro tvorbu těchto čtyřciferných čísel máme 6 · 5 · 4 = 120 možností. Jedná se o variace 3. třídy z 6 prvků
z množiny {1; 2; 4; 5; 7; 8}.

pokračuje na další straně . . .

Kolik sudých čtyřciferných čísel lze sestavit z číslic 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, má-li se každá z číslic v dekadickém
zápisu vyskytovat nejvýše jednou?
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Následně jsme museli určit počet sudých čtyřciferných čísel splňujících dané podmínky a majících na pozici
jednotek 2, 4 nebo 8.

Jsou-li na konci dekadického zápisu sudého čtyřciferného čísla na pozici jednotek číslice 2, 4 nebo 8, určíme
počet možností obsazení zbývajících tří pozic jako rozdíl celkového počtu možností, jak obsadit zbývající tři
pozice daného čísla a počet možných obsazení začínajících nulou (čtyřciferné číslo nemůže začínat nulou).

Počet všech možností, jak obsadit zbývající tři pozice daného čísla určíme jako

V3(6) = 6!
3! = 6 · 5 · 4 = 120.

„tisíce“

6 možností

„stovky“

5 možností

„desítky“

4 možnosti

„jednotky“

2 nebo 4 nebo 8
(„blokujeme“ jednu číslici)

pokračuje na další straně . . .
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Počet možných obsazení začínajících nulou určíme jako

V2(5) = 5!
2! = 5 · 4 = 20.

„tisíce“

0
(blokujeme jednu číslici)

„stovky“

5 možností

„desítky“

4 možnosti

„jednotky“

2 nebo 4 nebo 8
(„blokujeme“ jednu číslici)

Existuje tedy 100 ( = 120− 20) možností, jak obsadit první tři pozice hledaného čísla, víme-li, že číslo bude
mít na pozici jednotek 2; 100 možností, víme-li, že na pozici jednotek bude 3 a 100 možností, víme-li, že
na pozici jednotek bude 8.

Existuje 300 sudých čtyřciferných čísel sestavených z číslic 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8 končících číslicí 2, 4 nebo 8 a
120 takovýchto čísel končících nulou.

Nyní je zřejmé, že nemají-li se číslice v dekadickém zápisu opakovat, tak lze z číslic {0; 1; 2; 4; 5; 7; 8}
vytvořit celkem 420 ( = 120 + 300) sudých čtyřciferných čísel.




