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VĐ1. HAI QUY TẮC ĐẾM 

I. Kiến thức trọng tâm 

 Quy tắc cộng: Giả sử một công việc X có thể được thực hiện theo phương án A hoặc phương án B. Có 
m cách thực hiện phương án A và n cách thực hiện phương án B; khi đó công việc X có m n  cách 
thực hiện. 

 Quy tắc nhân: Giả sử một công việc X bao gồm hai công đoạn A và B. Công đoạn A có thể làm theo m 
cách. Với mỗi cách thực hiện công đoạn A thì công đoạn B có thể làm theo n cách; khi đó công việc X có 
thể thực hiện theo .m n  cách. 

II. Ví dụ minh họa 

Ví dụ 1. Trên giá sách của bạn Minh có 4  quyển truyện khác nhau và 6  quyển tạp chí khác nhau. 
Bạn Minh chọn một quyển truyện hoặc một quyển tạp chí để cho bạn Sáng mượn. Hỏi bạn Minh có 
bao nhiêu cách chọn. 

Lời giải 

Bạn Minh có hai phương án chọn như sau 

 Phương án thứ nhất là chọn một quyển truyện cho bạn Sáng mượn, phương án này có 4  cách 
chọn. 

 Phương án thứ hai là chọn một quyển tạp chí cho bạn Sáng mượn, phương án này có 6  cách 
chọn. 

Theo quy tắc cộng, bạn Minh có 4 6 10   cách chọn một quyển truyện hoặc một quyển tạp chí để 
cho bạn Sáng mượn. 

Ví dụ 2. Bạn Anh muốn qua nhà bạn Bình để rủ Bình đến nhà bạn Châu chơi. Từ nhà Anh đến nhà 
Bình có 3  con đường. Từ nhà Bình đến nhà Châu có 5  con đường. Hỏi bạn Anh có bao nhiêu cách 
chọn đường đi từ nhà mình đến nhà bạn Châu. 

Lời giải 
Từ nhà bạn Anh đến nhà bạn Bình có 3 con đường đi, với mỗi con đường đi từ nhà bạn Anh đến nhà 
bạn Bình sẽ có 5 con đường đi từ nhà bạn Bình đến nhà bạn Châu, theo quy tắc nhân có 3.5 15  cách 
chọn đường đi từ nhà bạn Anh đến nhà bạn Châu. 

Ví dụ 3. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 5 ? 

Lời giải 

Gọi abc  là số có 3 chữ số thỏa mãn đề bài, 0a  . Vì 5abc   nên  0;5c . 

 TH1: 0c  , vì , ,a b c  đôi một khác nhau nên có 9 cách chọn chữ số a , với mỗi cách chọn a  sẽ 
có 8 cách chọn chữ số b . Theo quy tắc nhân, trường hợp này có 9.8 72  số thỏa mãn. 

 TH2: 5c  , vì , ,a b c  đôi một khác nhau và 0a   nên có 8 cách chọn chữ số a , với mỗi cách 
chọn a  sẽ có 8 cách chọn chữ số b . Theo quy tắc nhân, trường hợp này có 8.8 64  số thỏa 
mãn. 

Theo quy tắc cộng, có tất cả 72 64 136   số thỏa mãn đề bài. 
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Ví dụ 4. An đến cửa hàng văn phòng phẩm để mua quà tặng bạn. Trong cửa hàng có ba mặt hàng: 
Bút, vở và thước, trong đó có 6  loại bút, 5  loại vở và 4  loại thước. Có bao nhiêu cách chọn một món 
quà gồm  

a) Một bút hoặc một vở hoặc một thước? 
b) Một bút, một vở và một thước? 
c) Một vở và một bút hoặc một thước? 

Ví dụ 5. Từ các số 1,2,3,4,5,6  lập được bao nhiêu 

a) Số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau mà chia hết cho 2 ? 
b) Số tự nhiên có ba chữ số lớn hơn 241 ? 

Ví dụ 6. Từ các số 0,1,2,3,4,5,6  lập được bao nhiêu 

a) Số tự nhiên có 4 chữ số ? 
b) Số tự nhiên có ba chữ số khác nhau chia hết cho 5 ? 

III. Bài tập về nhà  

SGK: 1, 2, 3, 4/tr54 

Bài 1. Lớp 11A có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn 

a) Một bạn phụ trách quỹ lớp? 
b) Hai bạn vào đội văn nghệ của nhà trường trong đó có 1 bạn nam và 1 bạn nữ? 

Bài 2. Từ các số 0,1,2,4,5,6,8  lập được bao nhiêu  

a) Số tự nhiên gồm bốn chữ số khác nhau ? 
b) Số tự nhiên có ba chữ số khác nhau và là số chẵn ? 
c) Số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 600 ? 

Bài 3. Trong một hộp chứa sáu quả bóng màu đỏ được đánh số từ 1 đến 6; bốn quả bóng màu vàng 
được đánh số từ 7 đến 10 và năm quả bóng xanh được đánh số từ 11 đến 15. Từ hộp đó có bao nhiêu 
cách chọn 

a) Một quả bóng? 
b) Một quả bóng không phải màu vàng? 
c) Ba quả bóng có màu khác nhau? 
d) Hai quả bóng có màu khác nhau? 

Bài 4. Từ các số 1,2,3,4,5,6,7,8,9  có bao nhiêu cách chọn một số hoặc là số chẵn hoặc là số nguyên 
tố ? 

Bài 5. Một lớp có 40 học sinh đăng kí chơi ít nhất một trong hai môn thể thao: Bóng đá và Cầu lông. 
Có 30 em đăng kí môn Bóng đá, 25 em đăng kí môn Cầu lông. Hỏi có bao nhiêu em đăng kí cả hai 
môn thể thao ? 
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