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MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

Các bài toán rời rạc là một trong những dạng toán khó trong chương trình toán

phổ thông và thường xuất hiện trong các đề thi chọn học sinh quốc gia và quốc tế.

Các bài toán rời rạc đôi khi có dạng không mẫu mực. Để giải được các bài toán này

không phải chỉ cần các hằng đẳng thức, bất đẳng thức hay một kết quả trung gian mà

cần phải phát hiện và xây dựng một cách lập luận hoặc một đại lượng mà nhờ đó mới

tìm được lời giải.

Các bài toán rời rạc gắn chặt với lý thuyết tập hợp và logic. Do đó, trước khi

nghiên cứu lý thuyết của toán rời rạc, rất cần thiết phải nắm vững những vấn đề cơ

bản của lý thuyết tập hợp và logic, đặc biệt là một số nguyên lý trên tập hợp (chẳng

hạn như nguyên lý cộng, nguyên lý nhân, nguyên lý quy nạp, nguyên lý Dirichlet,

nguyên lý bù trừ, . . . ) và một số phương pháp đếm số lượng phần tử của một tập

hợp hữu hạn (chẳng hạn như phương pháp sử dụng ánh xạ, phương pháp phân hoạch

tập hợp, phương pháp thiết lập hệ thức truy hồi, phương pháp quỹ đạo, phương pháp

thêm bớt, phương pháp quan hệ đệ quy, phương pháp hàm sinh, . . . ).

Nguyên lý quy nạp, nguyên lý Dirichlet, . . . là những nguyên lý thường sử dụng

trong chương trình phổ thông, đặc biệt trong chương trình chuyên toán. Riêng Nguyên

lý bù trừ xuất hiện không nhiều, thường dưới dạng giản đồ Ven trong lý thuyết tập

hợp ở đầu cấp Trung học, nhưng đó là một trong những kết quả nền tảng của lý thuyết

tổ hợp.
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Các phương pháp đếm số lượng phần tử của một tập hợp hữu hạn đóng một vai

trò khá quan trọng trong một số môn khoa học, đặc biệt là Tin học và Toán ứng

dụng. Có thể nói lý thuyết xác suất cổ điển có cơ sở là các bài toán đếm. Một số môn

khoa học cơ bản khác như Sinh học di truyền, Hóa học cấu trúc, . . . cũng sử dụng các

phương pháp đếm. Trong các phương pháp đếm nêu trên, phương pháp sử dụng ánh

xạ, phương pháp phân hoạch tập hợp, phương pháp thiết lập hệ thức truy hồi là các

phương pháp quen thuộc thường dùng trong chương trình phổ thông chuyên toán.

2. Mục đích nghiên cứu

Với những lý do và ý nghĩa nêu trên, mục đích của luận văn là chọn lọc, giới thiệu

và tìm kiếm những ứng dụng của một số nguyên lý đếm và phương pháp đếm gần gũi

với chương trình toán phổ thông mà không quá đi sâu vào lý thuyết của những vấn đề

này, thuộc lĩnh vực chuyên ngành Toán rời rạc.

Luận văn đề cập đến Nguyên lý bù trừ và hai phương pháp đếm số lượng phần tử

của một tập hợp hữu hạn, đó là phương pháp phân hoạch tập hợp, phương pháp sử

dụng ánh xạ. Riêng phương pháp thiết lập hệ thức truy hồi, tùy theo từng dạng toán,

sẽ được lồng ghép vào hai phương pháp trên.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Với mục đích nêu trên, đối tượng nghiên cứu của luận văn là một số nguyên lý

đếm và phương pháp đếm. Phạm vi nghiên cứu của các vấn đề này chủ yếu thuộc

chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp, phù hợp với chương trình toán phổ thông,

đặc biệt dùng trong hệ chuyên toán. Trong khuôn khổ luận văn, những phương pháp

đếm khác như phương pháp quỹ đạo, phương pháp thêm bớt, phương pháp quan hệ

đệ quy, phương pháp hàm sinh, . . . là những phương pháp chuyên sâu của toán rời rạc,
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không đề cập trong luận văn này.

4. Phương pháp nghiên cứu

Dựa trên các tài liệu sưu tầm được, luận văn tổng hợp lại các vấn đề lý thuyết

phục vụ cho mục đích nghiên cứu, phù hợp với chuyên ngành Phương pháp Toán sơ

cấp. Các dạng bài tập thuộc phạm vi sử dụng Nguyên lý bù trừ và hai phương pháp

đếm nêu trên có rải rác trong các tài liệu, đặc biệt trong các tạp chí Toán học và tuổi

trẻ. Sưu tầm lại, phân loại bài tập theo dạng và tìm kiếm cách giải khác, tổng quát

hóa các bài toán, . . . là phương pháp nghiên cứu chủ yếu của luận văn.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Nội dung nghiên cứu của luận văn mang tính khoa học, tính sư phạm và phần

nào đóng góp vào thực tiễn dạy và học Toán ở phổ thông, phù hợp với chuyên ngành

Phương pháp Toán sơ cấp.

Sau khi được cho phép bảo vệ, thông qua và được góp ý để sửa chữa bổ sung, luận

văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên, học sinh phổ thông và

những ai quan tâm đến vấn đề này.

Trong khuôn khổ một luận văn, có thể còn nhiều góc độ sâu sắc hơn về nội dung

vấn đề mà luận văn chưa đề cập. Tác giả luận văn sẽ tiếp tục nghiên cứu và bổ sung

thường xuyên để nội dung của luận văn ngày càng được cập nhật, có thể dùng làm tài

liệu để bồi dưỡng học sinh giỏi ở bậc Trung học phổ thông.

6. Cấu trúc của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn có 3 chương chính sau:
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Chương 1. Nguyên lý bù trừ.

Một trong những kết quả nền tảng của lý thuyết tổ hợp trong Toán rời rạc là

Nguyên lý bù trừ (hay còn gọi là Công thức bao hàm và loại trừ). Thực chất của

nguyên lý này là công thức tính số phần tử của hợp các tập hợp là Công thức bao

hàm và loại trừ, bởi vì trong công thức này, đối với mỗi phần tử đã tính được số lần

nó được đếm và số lần nó không được đếm.

Nội dung chương này đề cập đến Nguyên lý bù trừ và việc áp dụng nguyên lý để

giải một số dạng toán khó, trong đó có những bài toán mà việc quy chúng về lý thuyết

tập hợp để áp dụng nguyên lý này là một trong những cách giải mang tính sáng tạo.

Chương 2. Phương pháp phân hoạch tập hợp.

Một số dạng toán, đặc biệt đối với Số học, phương pháp phân hoạch tập hợp đôi

khi tỏ ra chiếm ưu thế hơn các phương pháp khác. Đây là phương pháp đếm thứ nhất

mà luận văn đề cập. Quá trình giải bài toán theo phương pháp này thường lồng ghép

với nhiều nguyên lý đếm và phương pháp đếm khác, chẳng hạn Nguyên lý bù trừ,

phương pháp thiết lập hệ thức truy hồi, . . .

Một phương pháp phân hoạch tập hợp phù hợp sẽ giúp cho việc tìm ra lời giải

đúng và độc đáo cho một bài toán khó.

Chương 3. Phương pháp sử dụng ánh xạ.

Đây là phương pháp gần gũi nhất với chương trình Toán phổ thông. Để đếm số

phần tử của tập hợp A, ta có thể thiết lập một song ánh từ tập hợp A vào một tập

hợp B nào đó mà ta đã biết cách đếm số phần tử. Từ đó suy ra số phần tử của tập

hợp A. Điều quan trọng của phương pháp này là kỹ năng thiết lập một song ánh giữa

hai tập hợp sao cho phù hợp với từng bài toán. Phương pháp này cũng tỏ ra hữu hiệu

đối với một số bài toán khó của Số học. Ngoài ra, quá trình giải bài toán theo phương
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pháp này cũng thường lồng ghép với nhiều nguyên lý đếm và phương pháp đếm khác,

chẳng hạn Nguyên lý bù trừ, phương pháp thiết lập hệ thức truy hồi, . . .
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Chương 1

NGUYÊN LÝ BÙ TRỪ

Chương này đề cập đến Nguyên lý bù trừ của tập hợp và áp dụng nguyên lý này

để giải khá nhiều bài toán khó, trong đó có nhiều bài toán mà ẩn sau đó là lý thuyết

tập hợp và Nguyên lý bù trừ.

1.1 Nguyên lý bù trừ

- Đối với 2 tập hợp hữu hạn A và B, ta có: |A ∪B| = |A|+ |B| − |A ∩B|.

- Đối với 3 tập hợp hữu hạn A, B và C, ta có:

|A ∪B ∪ C| = |A|+ |B|+ |C| − (|A ∩B|+ |A ∩ C|+ |B ∩ C|) + |A ∩B ∩ C|.

- Tổng quát, ta có kết quả sau đây:

Cho A1, A2, . . . , An là các tập hợp hữu hạn. Khi đó:∣∣∣∣∣
n⋃

i=1

Ai

∣∣∣∣∣ =
n∑

i=1

|Ai| −
∑

1≤i<j≤n

|Ai ∩ Aj|+
∑

1≤i<j<k≤n

|Ai ∩ Aj ∩ Ak| − · · ·

· · ·+ (−1)n+1

∣∣∣∣∣
n⋂

i=1

Ai

∣∣∣∣∣.



7

1.2 Áp dụng

Bài toán 1.2.1 ([2]). Cho tập hợp S = {1, 2, . . . , 280}. Đặt

A1 = { k ∈ S | k ... 2 }, A2 = { k ∈ S | k ... 3 }, A3 = { k ∈ S | k ... 5 },

A4 = { k ∈ S | k ... 7 }, A = A1 ∪ A2 ∪ A3 ∪ A4.

a) Chứng minh rằng cứ 5 phần tử tùy ý khác nhau từng đôi một của A thì có ít

nhất hai số không nguyên tố cùng nhau.

b) Tính |A|.

Bài toán 1.2.2 ([5]). Tìm số nguyên dương lớn nhất N sao cho số tất cả các số nguyên

trong tập {1, 2, . . . , N} chia hết cho 3 bằng số tất cả các số nguyên trong tập đó chia

hết cho 5 hoặc 7.

Bài toán 1.2.3 ([7]). Tìm kết quả học tập ở một lớp học, người ta thấy: hơn
2

3
số học

sinh đạt điểm giỏi ở môn Toán cũng đồng thời đạt điểm giỏi ở môn Vật lý; hơn
2

3
số

học sinh đạt điểm giỏi ở môn Vật lý cũng đồng thời đạt điểm giỏi ở môn Ngữ văn; hơn

2

3
số học sinh đạt điểm giỏi ở môn Ngữ văn cũng đồng thời đạt điểm giỏi ở môn Lịch

sử; hơn
2

3
số học sinh đạt điểm giỏi ở môn Lịch sử cũng đồng thời đạt điểm giỏi ở môn

Toán. Chứng minh rằng tồn tại ít nhất một học sinh đạt điểm giỏi ở cả bốn môn nêu

trên.

Bài toán 1.2.4 ([6]). Một hoán vị {x1, x2, . . . , x2n} của tập hợp {1, 2, . . . , 2n}, n

nguyên dương, được gọi là có tính chất P nếu |xi − xi+1| = n, với ít nhất một giá trị

i ∈ {1, 2, . . . , 2n− 1}. Chứng minh rằng với mỗi số n, số hoán vị có tính chất P lớn

hơn số hoán vị không có tính chất P.

Bài toán 1.2.5 ([2]). Cho hai số nguyên dương m và n sao cho n+ 2 chia hết cho m.

Hãy tính số các bộ ba số nguyên dương (x, y, z) thỏa mãn điều kiện tổng x + y + z

chia hết cho m, trong đó mỗi số x, y, z đều không lớn hơn n.
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Bài toán 1.2.6 ([5]). Cho 3 số nguyên dương m, n, p sao cho n+ 1 chia hết cho m.

Hãy tìm công thức tính số các bộ (x1, x2, . . . , xp) gồm p số nguyên dương sao cho

tổng x1 + x2 + · · ·+ xp chia hết cho m, trong đó mỗi số x1, x2, . . . , xp đều không lớn

hơn n.

Bài toán 1.2.7 ([4]). Cho các số nguyên dương k, n thỏa mãn điều kiện n > k2−k+1.

Giả sử n tập hợp A1, A2, . . . , An thỏa mãn đồng thời hai điều kiện:

a) |Ai| = k, ∀i (1 ≤ i ≤ n);

b) |Ai ∪ Aj| = 2k − 1, ∀i, j (i 6= j và 1 ≤ i, j ≤ n).

Hãy xác định số phần tử của tập hợp
n⋃

i=1
Ai.

Bài toán 1.2.8 ([3]). Có 1999 người tham dự một cuộc triển lãm. Cứ chọn ra 50 người

một cách tùy ý thì trong số 50 người này sẽ có ít nhất 2 người không biết nhau. Chứng

minh rằng ta có thể tìm được ít nhất 41 người sao cho mỗi người trong số này biết

nhiều nhất là 1958 người khác.

Bài toán 1.2.9 ([8]). Rút ngẫu nhiên 13 quân bài từ bộ bài 52 quân. Tính xác suất để

trong 13 quân đó có "tứ quý".

Bài toán 1.2.10 ([8]). Có bao nhiêu cách xếp 8 con xe lên bàn cờ quốc tế đã bị gạch

đi một đường chéo chính sao cho không có con nào ăn con nào?
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Chương 2

PHƯƠNG PHÁP PHÂN HOẠCH

TẬP HỢP

2.1 Phương pháp phân hoạch tập hợp

Để bắt đầu Phương pháp phân hoạch tập hợp, ta đã xuất phát từ việc xét hai bài

toán:

Bài toán 2.1.1. Có bao nhiêu cách phân phối 5 đồ vật khác nhau cho 3 người sao cho

mỗi người nhận được ít nhất một đồ vật.

Bài toán 2.1.2. Có bao nhiêu cách phân phối n đồ vật khác nhau cho k người sao

cho mỗi người nhận được ít nhất một đồ vật (n, k ∈ N∗).

2.1.1 Các khái niệm

Các tập hợp khác rỗng A1, A2, . . . , Ak được gọi là một phân hoạch của tập hợp

A nếu: 
A = A1 ∪ A2 ∪ · · · ∪ Ak,

Ai ∩ Aj = ∅, ∀i, j ∈ {1, 2, . . . , k}, i 6= j.

Mỗi tập con Ai (i = 1, 2, . . . , k) được gọi là một thành phần của phân hoạch.

Kí hiệu |A| là số các phần tử của tập hợp A (lực lượng của tập A) và S(n, k) là
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số tất cả các phân hoạch của tập A gồm n phần tử thành k tập khác rỗng với các số

n, k nguyên dương và k ≤ n.

2.1.2 Công thức truy hồi của S(n, k)

Ta đã chứng minh được rằng S(n, k) thỏa mãn hệ thức sau:

S(n+ 1, k) = kS(n, k) + S(n, k − 1), với k ≤ n. (2.1)

2.1.3 Công thức tổng quát của S(n, k)

Ta đã chứng minh theo nguyên lý quy nạp được công thức tổng quát của S(n, k):

S(n, k) =
1

k!

k∑
j=1

(−1)k−jCj
k.j

n, (2.5)

với các số nguyên dương n, k và k ≤ n.

Các công thức tính số phân hoạch của một tập hợp S(n, k) còn được áp dụng để

giải nhiều bài toán tổ hợp khác.

Phương pháp phân hoạch tập hợp đôi khi là một công cụ khá mạnh để giải quyết

một số dạng khó của bài toán rời rạc, trong đó việc lựa chọn một phân hoạch phù hợp

cho tập hợp là một kỹ thuật rất quan trọng. Sau đây là một số bài toán minh họa.

2.2 Áp dụng

Bài toán 2.2.1 ([5]). Cho p, q là hai số lẻ nguyên tố cùng nhau. Khi đó chứng minh:
p−1
2∑

i=1

[
iq

p

]
+

q−1
2∑

j=1

[
jp

q

]
=

(
p− 1

2

)(
q − 1

2

)
.

Bài toán 2.2.2 ([5]). Khai triển f(x) = (1 + x+ x2 + · · ·+ x1000)1000 được đa thức

f(x) = a0 + a1x+ a2x
2 + · · ·+ a106x106

.

Tính S = a0 + a1 + a2 + · · ·+ a1000.
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Ta đã giải Bài toán 2.2.2 dựa vào kết quả của Bổ đề 2.2.1:

Bổ đề 2.2.1. Cho hai số tự nhiên n, k. Xét tập hợp:

Hn,k = {(x0, x1, . . . , xn) | x0, x1, . . . , xn ∈ N, x0 + x1 + · · ·+ xn = k}.

Thế thì: |Hn,k| = Cn
n+k.

Bài toán 2.2.3 ([5]). Cho tập hợp M gồm 2005 số dương a1, a2, . . . , a2005. Xét tất

cả các tập hợp con Ti khác rỗng của M . Gọi si là tổng các số thuộc một tập hợp con

Ti nói trên. Chứng minh rằng có thể chia tập hợp tất cả các số si được thành lập như

vậy thành 2005 tập hợp con khác rỗng không giao nhau sao cho tỉ số của hai số bất kì

thuộc cùng một tập hợp con vừa được phân chia không vượt quá 2.

Bài toán 2.2.4 ([7]). Cho A là tập hợp gồm 16 số nguyên dương đầu tiên. Hãy tìm

số nguyên dương k nhỏ nhất có tính chất: trong mỗi tập con có k phần tử của tập hợp

A đều tồn tại hai số phân biệt a và b sao cho a2 + b2 là một số nguyên tố.

Bài toán 2.2.5 ([9]). Trong không gian cho 2006 điểm phân biệt và không có 4 điểm

nào đồng phẳng. Người ta nối tất cả các cặp điểm bằng các đoạn thẳng. Một số tự

nhiên k được gọi là tốt nếu ta có thể gán cho mỗi đoạn thẳng một số tự nhiên không

quá k sao cho mọi tam giác có 3 đỉnh là 3 trong 2006 điểm trên có 2 cạnh được gán 2

số bằng nhau, cạnh còn lại được gán số lớn hơn. Tìm số tốt có giá trị nhỏ nhất.

Bài toán 2.2.6 ([5]). Giả sử c là số hữu tỉ dương và khác 1. Chứng minh rằng có thể

phân hoạch tập các số nguyên dương thành hai tập khác nhau A, B sao cho
x

y
6= c với

mọi x, y cùng nằm trong A hoặc cùng nằm trong B.

Bài toán 2.2.7 ([5]). Với mỗi số nguyên r ≥ 1, xác định số nguyên nhỏ nhất h(r) ≥ 1

sao cho với mọi cách chia tập hợp {1, 2, . . . , h(r)} thành r tập con đều tồn tại các

số nguyên a ≥ 0, y ≥ x ≥ 1 sao cho a+ x, a+ y, a+ x+ y thuộc cùng một tập con.
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Bài toán 2.2.8 ([5]). Tìm số các phân hoạch tập hợp {1, 2, . . . , n} thành ba tập con

A1, A2, A3 (các tập này có thể là tập hợp rỗng) sao cho các điều kiện sau được thỏa

mãn:

1) Sau khi sắp xếp các phần tử của A1, A2, A3 theo thứ tự tăng dần thì hai phần

tử liên tiếp luôn có tính chẵn, lẻ khác nhau;

2) Nếu cả ba tập A1, A2, A3 đều không rỗng thì có đúng một tập có số nhỏ nhất

là số chẵn.

Bài toán 2.2.9 ([7]). Một đơn vị kiểm lâm muốn lập lịch đi tuần tra rừng cho cả năm

2006 với các yêu cầu i) và ii) sau:

i) Số ngày đi tuần tra trong năm nhiều hơn một nửa tổng số ngày của năm;

ii) Không có hai ngày đi tuần tra nào cách nhau đúng một tuần lễ.

1) Chứng minh rằng có thể lập được lịch đi tuần tra rừng thỏa mãn các yêu cầu

nêu trên, biết rằng năm 2006 có 365 ngày.

2) Hỏi có thể lập được tất cả bao nhiêu lịch đi tuần tra rừng như vậy?

Bài toán 2.2.10 ([7]). Xét tập hợp số S có 2006 phần tử. Ta gọi một tập con T của

S là tập con "bướng bỉnh" nếu với hai số u, v tùy ý (có thể u = v) thuộc T luôn có

u+ v không thuộc T . Chứng minh rằng:

1) Nếu S là tập hợp gồm 2006 số nguyên dương đầu tiên thì mỗi tập con "bướng

bỉnh" của S đều có không quá 1003 phần tử.

2) Nếu S là tập hợp gồm 2006 số nguyên dương tùy ý thì tồn tại một tập con

"bướng bỉnh" của S có 669 phần tử.

Bài toán 2.2.11 ([3]). Cho số nguyên n ≥ 2. Gọi S là tập hợp gồm n phần tử và Ai,
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với 1 ≤ i ≤ m, là các tập con khác nhau và gồm ít nhất hai phần tử của S sao cho từ

Ai ∩ Aj 6= ∅, Ai ∩ Ak 6= ∅, Aj ∩ Ak 6= ∅

ta suy ra được Ai ∩ Aj ∩ Ak 6= ∅.

Chứng minh rằng m ≤ 2n−1 − 1.

Bài toán 2.2.12 ([3]). a) Chứng minh tập Q+ các số hữu tỉ dương có thể phân hoạch

được thành ba tập A, B, C rời nhau thỏa mãn:

BA = B, B2 = C, BC = A

trong đó HK = {hk | h ∈ H, k ∈ K} và B2 = BB.

b) Chứng minh tất cả các lập phương của các số hữu tỉ dương đều thuộc A theo

phân hoạch trên.

c) Tìm các phân hoạch Q+ = A∪B ∪C như vậy mà không có số nguyên dương n

nào mà n ≤ 34, với n và n+ 1 thuộc A, nghĩa là:

min{n ∈ N∗ | n ∈ A, n+ 1 ∈ A} > 34.

Bài toán 2.2.13 ([3]). Chứng minh rằng tập hợp {1, 2, 3, . . . , 1989} có thể được

viết thành hợp của các tập hợp con rời nhau A1, A2, . . . , A117 sao cho mọi Ai, i =

1, 2, . . . , 117, đều có chứa 17 phần tử và tổng giá trị các phần tử của những Ai đó

đều bằng nhau.

Chú ý 2.2.1. Ta có bài toán tổng quát sau:

Bài toán tổng quát 2.2.1. Chứng minh rằng tập hợp {1, 2, 3, . . . , n} có thể được

viết thành hợp của các tập hợp rời nhau A1, A2, . . . , Am, với m là ước số của n, sao

cho mọi Ai, i = 1, 2, . . . , m, đều có chứa
n

m
phần tử và tổng giá trị các phần tử của

những Ai đó đều bằng nhau.
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Bài toán 2.2.14 ([4]). Với số tự nhiên tùy ý n > 3 cho k =

[
1

6
n(n + 1)

]
và tập Xn

gồm
n(n+ 1)

2
phần tử, trong đó có k phần tử màu xanh, k phần tử màu đỏ, các phần

tử còn lại đều màu trắng. Chứng minh rằng có thể chia tập Xn thành n tập con từng

cặp không giao nhau A1, A2, . . . , An, sao cho với số m tùy ý (1 ≤ m ≤ n) tập con

Am gồm đúng m phần tử và các phần tử đều cùng màu.

Bài toán 2.2.15 ([4]). Đối với mỗi số tự nhiên n ∈ N, hãy tìm số tự nhiên k ∈ N lớn

nhất thỏa mãn điều kiện: trong tập gồm n phần tử có thể chọn ra được k tập con khác

nhau, mà hai tập bất kì trong các tập con này đều có giao khác rỗng.

Bài toán 2.2.16 ([6]). Cho p là một số nguyên tố lẻ. Tìm số các tập con A của tập

hợp {1, 2, . . . , 2p}, biết rằng:

i) A chứa đúng p phần tử;

ii) Tổng tất cả các phần tử của A chia hết cho p.

Bài toán tổng quát 2.2.2. Cho p là một số nguyên tố lẻ và số nguyên dương t < p.

Tìm số các tập con D của tập hợp Y = {1, 2, . . . , p} có tính chất sau:

i) D chứa đúng t phần tử;

ii) S(D) ≡ r (mod p), với r là hằng số, 0 ≤ r < p, S(D) là tổng các phần tử của

D.

Bài toán tổng quát 2.2.3. Cho p là một số nguyên tố lẻ, n ∈ N∗ (n > p). Tìm số

các tập con A của tập hợp X = {1, 2, . . . , n} có tính chất sau:

i) A chứa đúng p phần tử;

ii) Tổng tất cả các phần tử của A chia hết cho p.

Nhận xét 2.2.1. Bài toán 2.2.16 ở trên là một trường hợp riêng của Bài toán tổng

quát 2.2.3 khi n = 2p.
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Bài toán 2.2.17 ([4]). Cho số nguyên n ≥ 2. Hãy tìm số các hoán vị (a1, a2, . . . , an)

của 1, 2, . . . , n sao cho tồn tại duy nhất một chỉ số i ∈ {1, 2, . . . , n− 1} thỏa mãn

ai > ai+1.

Bài toán 2.2.18 ([4]). Giả sử Fk là tập hợp tất cả các bộ (A1, A2, . . . , Ak), trong đó

Ai (i = 1, 2, . . . , k) là một tập con của {1, 2, . . . , n} (các tập A1, A2, . . . , Ak có

thể bằng nhau). Hãy tính

Sn =
∑

(A1, A2, ..., Ak)∈Fk

|A1 ∪ A2 ∪ · · · ∪ Ak|.

Bài toán 2.2.19 ([4]). Cho số nguyên dương n và S = {1, 2, . . . , n}. Tìm số các tập

con (kể cả tập rỗng) của S mà không chứa hai số nguyên dương liên tiếp.

Bài toán 2.2.20 ([4]). Cho số nguyên dương n và S = {1, 2, . . . , n}. Gọi cn là số

các tập con của S mà chứa đúng hai số nguyên dương liên tiếp. Chứng minh rằng

cn =
2nFn+1 − (n+ 1)Fn

5
.

Bài toán 2.2.21 ([4]). Xét đa giác đều 12 đỉnh A1, A2, . . . , A12 với tâm O. Ta tô

màu các miền tam giác OAiAi+1 (1 ≤ i ≤ 12) (A13 = A1) bằng bốn màu đỏ, xanh da

trời, xanh thẫm và vàng sao cho hai miền tam giác kề nhau được tô bởi hai màu khác

nhau. Hỏi có bao nhiêu cách tô màu như vậy?

Bài toán 2.2.22 ([3]). Gọi S là tập tất cả các hoán vị (a1, a2, . . . , an) của (1, 2, . . . ,

n) sao cho trong mỗi hoán vị này có đúng một phần tử ai (khác a1) lớn hơn các phần

tử đứng trước nó. Tìm số trung bình của các số a1 trong các phần tử thuộc S.

Bài toán 2.2.23 ([3]). Chứng minh rằng

1

1991
C0

1991 −
1

1990
C1

1990 +
1

1989
C2

1989 − · · ·

· · ·+ (−1)m

1991−m
Cm

1991−m + · · · − 1

996
C995

996 =
1

1991
.
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Bài toán 2.2.24 ([4]). Tìm số tập con của tập {1, 2, . . . , n} sao cho trong mỗi tập

con chứa ít nhất hai phần tử là hai số nguyên liên tiếp.

Bài toán 2.2.25 ([4]). Có n quả bóng b1, b2, . . . , bn và 2n hộp h1, h2, . . . , h2n. Biết

rằng quả bóng bi (i = 1, 2, . . . , n) chỉ bỏ vào được các hộp h1, h2, . . . , h2i. Hỏi có

bao nhiêu cách bỏ k (1 ≤ k ≤ n) quả bóng vào các hộp, biết rằng mỗi hộp chứa nhiều

nhất một quả bóng? (Hai cách bỏ bóng được gọi là khác nhau khi ít nhất một quả bóng

được bỏ vào hai hộp khác nhau trong hai cách đó).

Bài toán 2.2.26 ([4]). Có n (n > 1) thí sinh ngồi xung quanh một bàn tròn. Hỏi có

bao nhiêu cách phát đề sao cho hai thí sinh ngồi cạnh nhau luôn có đề khác nhau, biết

rằng trong ngân hàng đề có đúng m (m > 1) đề và mỗi đề có nhiều bản?

Bài toán 2.2.27 ([4]). Cho A và E là hai đỉnh đối tâm của một hình tám cạnh đều.

Có một con ếch bắt đầu nhảy từ A. Tại bất cứ đỉnh nào trừ E, ếch có thể tới một trong

hai đỉnh kề. Nếu ếch nhảy tới E thì nó dừng lại ở đó. Gọi an là số đường đi phân biệt

của đúng n bước nhảy để ếch nhảy từ A đến E. Chứng minh rằng

a2n−1 = 0, a2n =
1√
2

[
(2 +

√
2)n−1 − (2−

√
2)n−1

]
.

Bài toán 2.2.28 ([4]). Cho bảng ô vuông n× n (n > 1). Hỏi có bao nhiêu cách đánh

dấu các ô vuông trong bảng sao cho trong mỗi hình vuông 2 × 2 có đúng 2 ô vuông

được đánh dấu? (Hai cách đánh dấu được coi là khác nhau nếu có một ô vuông nào đó

mà trong cách này thì được đánh dấu còn trong cách kia thì không).

Bài toán 2.2.29 ([4]). Tìm số các số nguyên dương n thỏa mãn các điều kiện:

i) n có 1000 chữ số;

ii) Tất cả các chữ số của n là lẻ;

iii) Hiệu của hai chữ số liên tiếp bất kì của n luôn bằng 2.
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Bài toán 2.2.30 ([4]). Tìm số các bộ số nguyên (a1, a2, . . . , an) (n > 1) thỏa mãn:
|ai| ≤ 1, ∀i = 1, 2, . . . , n

|ai − ai+1| ≤ 1, ∀i = 1, 2, . . . , n− 1.

Bài toán 2.2.31 ([1]). Cho tập hợp A ⊂ R, ta định nghĩa tập hợp

A+ 1 = {a+ 1 | a ∈ A}.

Hỏi có bao nhiêu tập con A của tập hợp {1, 2, . . . , n} (n ∈ N, n ≥ 1) sao cho

A ∪ (A+ 1) = {1, 2, . . . , n}?
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Chương 3

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

ÁNH XẠ

3.1 Phương pháp sử dụng ánh xạ

Định nghĩa 3.1.1 ([4]). Cho ánh xạ f : A −→ B.

Ánh xạ f được gọi là một đơn ánh nếu với hai phần tử bất kì a1, a2 ∈ A mà a1 6= a2

thì f(a1) 6= f(a2), tức là f(a1) = f(a2)⇒ a1 = a2.

Ánh xạ f được gọi là một toàn ánh nếu với mọi b ∈ B đều tồn tại a ∈ A để

f(a) = b.

Ánh xạ f được gọi là một song ánh nếu với mọi b ∈ B, tồn tại và duy nhất a ∈ A

để f(a) = b. Nói cách khác, f là song ánh khi và chỉ khi nó đồng thời là đơn ánh và

toàn ánh.

Định lý 3.1.1 ([4]). Cho A và B là hai tập hợp hữu hạn.

a) Nếu có một đơn ánh f : A −→ B thì |A| ≤ |B|.

b) Nếu có một toàn ánh f : A −→ B thì |A| ≥ |B|.

c) Nếu có một song ánh f : A −→ B thì |A| = |B|.
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3.2 Áp dụng

Bài toán 3.2.1 ([2]). Gọi M là tập tất cả các số nguyên dương (viết theo hệ thập

phân) có n chữ số 1, n chữ số 2 và không còn chữ số nào khác; N là tập tất cả các số

nguyên dương có n chữ số thuộc tập {1, 2, 3, 4} và số chữ số 1 bằng số chữ số 2.

Chứng minh: |M | = |N | = Cn
2n.

Bài toán 3.2.2 ([4]). Cho tập S gồm tất cả các số nguyên trong đoạn [1 ; 2002]. Gọi

T là tập hợp tất cả các tập con không rỗng của S. Với mỗi X thuộc T , kí hiệu m(X)

là trung bình cộng các phần tử của X. Tính

α =

∑
m(X)

|T |
,

trong đó tổng lấy theo tất cả các tập X thuộc T .

Bài toán 3.2.3 ([4]). Hãy tính trung bình cộng tất cả các số N gồm 2002 chữ số thỏa

mãn N
... 99 và các chữ số của N thuộc tập hợp {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}.

Bài toán 3.2.4 ([5]). Cho hàm số ϕ : R −→ R. Đặt:

A1 = {x ∈ R | ϕ(x) = x}; A2 = {x ∈ R | ϕ(ϕ(x)) = x}.

Giả sử A2 \ A1 là một tập hợp hữu hạn và tồn tại hàm số f : R −→ R thỏa mãn

f(f(x)) = ϕ(x), ∀x ∈ R.

Chứng minh rằng số phần tử của A2 \ A1 là một số nguyên chia hết cho 4.

Bài toán 3.2.5 ([4]). Có một nhóm người mà trong đó, mỗi cặp không quen nhau có

đúng hai người quen chung, còn mỗi cặp quen nhau thì không có người quen chung.

Chứng minh rằng số người quen của mỗi người là như nhau.

Bài toán 3.2.6 ([4]). Một cửa hàng kem có bán ba loại kem: kem xoài, kem sôcôla và

kem sữa. Một nhóm có 6 người vào ăn kem và gọi 6 cốc kem. Hỏi
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a) Họ có tất cả bao nhiêu sự lựa chọn?

b) Họ có tất cả bao nhiêu sự lựa chọn, trong đó cả ba loại kem đều có mặt?

Nhận xét 3.2.1. Ta có bài toán tổng quát sau:

Bài toán tổng quát 3.2.1. Một cửa hàng kem có bán m loại kem. Một nhóm có n

người vào ăn kem và gọi n cốc kem. Hỏi

a) Họ có tất cả bao nhiêu sự lựa chọn?

b) Họ có tất cả bao nhiêu sự lựa chọn, trong đó cả m loại kem đều có mặt?

Bài toán 3.2.7 ([4]). Cho trước số nguyên dương n và số nguyên dương r thỏa mãn

r < n − r + 1. Giả sử X = {1, 2, . . . , n}. Hỏi có bao nhiêu tập con A của X có r

phần tử mà không chứa hai số nguyên liên tiếp?

Chẳng hạn, với n = 7, r = 3, X = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Các tập con A của X có

3 phần tử mà không chứa hai số nguyên liên tiếp cả thảy gồm 10 tập sau:

{1, 3, 5}, {1, 3, 6}, {1, 3, 7}, {1, 4, 6}, {1, 4, 7}, {1, 5, 7}, {2, 4, 6},

{2, 4, 7}, {2, 5, 7}, {3, 5, 7}.

Bài toán 3.2.8 ([4]). Cho tập A = {1, 2, . . . , 2n}. Một tập con B của A được gọi

là một tập cân nếu trong tập đó số các số chẵn và số các số lẻ bằng nhau. (Tập rỗng

là một tập cân vì số các số chẵn và số các số lẻ trong tập rỗng đều bằng 0). Hỏi A có

chứa bao nhiêu tập cân?

Chẳng hạn, với n = 2, A = {1, 2, 3, 4}, A có 6 tập con cân là các tập sau:

∅, {1, 2}, {1, 4}, {2, 3}, {3, 4}, {1, 2, 3, 4}.

Bài toán 3.2.9 ([5]). Cho các số nguyên dương k và n thỏa mãn k ≤ n. Viết phép toán

sau: mỗi lần, lấy k số, nằm ở k vị trí liên tiếp của bộ số có thứ tự (x1, x2, . . . , xn),

rồi thay mỗi số bởi số đối của nó. Gọi T là tập gồm tất cả các bộ số có thứ tự

(t1, t2, . . . , tn) thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
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1) Nếu (t1, t2, . . . , tn) ∈ T thì ti ∈ {−1, +1}, ∀i = 1, n;

2) Nếu (t1, t2, . . . , tn) ∈ T thì tồn tại một phương án thực hiện liên tiếp phép

toán nói trên đối với (t1, t2, . . . , tn) sao cho sau hữu hạn lần ta sẽ nhận được bộ số

(1, 1, . . . , 1).

Tìm số phần tử của tập T .

Bài toán 3.2.10 ([7]). Hỏi từ các số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số có 10

chữ số thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

1) Trong mỗi số, mỗi chữ số có mặt đúng hai lần;

2) Trong mỗi số, hai chữ số giống nhau không đứng cạnh nhau.

Bài toán 3.2.11. Người ta tô tất cả các đỉnh của một đa giác đều 10 đỉnh bởi 5 màu

khác nhau sao cho các điều kiện sau được đồng thời thỏa mãn:

1) Mỗi đỉnh được tô bởi một màu;

2) Mỗi màu được dùng để tô cho đúng hai đỉnh không kề nhau.

Hai cách tô màu thỏa mãn các điều kiện trên được gọi là tương đương nếu cách tô

màu này có thể nhận được từ cách tô màu kia nhờ một phép quay quanh tâm của đa

giác đều đã cho.

Hỏi có tất cả bao nhiêu cách tô màu đôi một không tương đương?

Tổng quát hóa Bài toán 3.2.11, ta được Bài toán 3.2.12:

Bài toán 3.2.12 ([7]). Cho số nguyên n ≥ 2 và cho một đa giác đều 2n đỉnh. Người

ta tô tất cả các đỉnh của đa giác đều đó bởi n màu sao cho các điều kiện sau được đồng

thời thỏa mãn:

1) Mỗi đỉnh được tô bởi một màu;
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2) Mỗi màu được dùng để tô cho đúng hai đỉnh không kề nhau.

Hai cách tô màu thỏa mãn các điều kiện trên được gọi là tương đương nếu cách tô

màu này có thể nhận được từ cách tô màu kia nhờ một phép quay quanh tâm của đa

giác đều đã cho.

Hỏi có tất cả bao nhiêu cách tô màu đôi một không tương đương?

Bài toán 3.2.13 ([6]). Một hoán vị {x1, x2, . . . , x2n} của tập hợp {1, 2, . . . , 2n},

(n ∈ Z+) được gọi là có tính chất P nếu |xi − xi+1| = n, với ít nhất một i ∈

{1, 2, . . . , 2n− 1}.

Chứng minh rằng, với mỗi số n, số hoán vị có tính chất P lớn hơn số hoán vị không

có tính chất P.

Bài toán 3.2.14 ([8] Bài toán chia kẹo của Euler). Cho k, n là các số nguyên dương.

Tìm số nghiệm nguyên không âm của phương trình

x1 + x2 + · · ·+ xn = k. (3.11)

Bài toán 3.2.15 ([8]). Có n người xếp thành một hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu cách

chọn ra k người sao cho không có hai người liên tiếp được chọn?
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KẾT LUẬN

Luận văn đã đạt được một số kết quả sau đây:

1. Tóm tắt lý thuyết về Nguyên lý bù trừ và việc áp dụng nguyên lý để giải một

số dạng toán khó, trong đó có những bài toán mà việc quy chúng về lý thuyết tập hợp

để áp dụng nguyên lý này là một trong những cách giải mang tính sáng tạo. Luận văn

đưa ra khá nhiều bài toán minh họa, trong đó có một số đề thi chọn học sinh giỏi quốc

gia và quốc tế.

2. Giới thiệu tóm tắt về lý thuyết của phương pháp phân hoạch tập hợp. Việc áp

dụng phương pháp này một cách phù hợp sẽ giúp cho việc tìm ra lời giải đúng và độc

đáo cho một bài toán khó. Luận văn đưa ra khá nhiều bài toán minh họa, trong đó có

một số đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Đây cũng là phần đóng góp của

luận văn.

3. Đề cập đến một phương pháp đếm gần gũi nhất với chương trình Toán phổ

thông: phương pháp sử dụng ánh xạ. Điều quan trọng của phương pháp này là kỹ

năng thiết lập một song ánh giữa hai tập hợp sao cho phù hợp với từng bài toán. Luận

văn đưa ra khá nhiều bài toán minh họa, trong đó có một số đề thi chọn học sinh giỏi

quốc gia và quốc tế. Đây cũng là phần đóng góp của luận văn.

4. Ngoài ra, quá trình giải bài toán theo phương pháp này cũng thường lồng ghép

với nhiều nguyên lý đếm và phương pháp đếm khác, chẳng hạn Nguyên lý bù trừ,

phương pháp thiết lập hệ thức truy hồi, ... và được coi như là một phương pháp tổng

hợp của việc áp dụng các nguyên lý và phương pháp đếm nêu trên.

Tác giả hy vọng rằng, trong thời gian đến bản thân sẽ tiếp tục nghiên cứu nhằm

hoàn thiện hơn nữa việc ứng dụng các nguyên lý đếm và phương pháp đếm trong việc

giải các bài toán đếm ở phổ thông.


