
AMPLIACIÓN 

As pontes de Königsberg 

Certos problemas de combinatoria teñen que ver cun número finito de puntos e certos arcos 

que os unen, o que se denomina un grafo. Esto da lugar á teoría de grafos, de gran 

desenvolvemento na actualidade. 

Un problema clásico deste tipo é o acertixo descrito por Euler e chamado  das pontes de 

Königsberg , que día si: 

Na cidade de Königsberg hai unha illa rodeada polos dous brazos dun rio. Hai sete pontes, sitos 

como indica a figura. 

 

 

A cuestión consiste en determinar se unha persoa pode realizar un paseo de tal modo que cruce 

cada unha das pontes unha soa vez. 

Pénsao. Este problema aparentemente sinxelo na súa orixe a unha rama das matemáticas: a 

topoloxía. 

Noutros problemas mistúranse elementos xeométricos con combinatorios, dando lugar ao que 

se chama xeometría combinatoria, unha disciplina que se vai desenvolvendo hoxe día 

rápidamente. 

Euler propuso no 1779 o problema dos oficiais, que se enuncia asi: 

Hai 36 oficiais de seis graduacións diferentes( seis xenerais, seis coronéis,…) e seis rexementos 

distintos. ¿Poderíase facer unha formación cadrada de seis filas e seis columnas sen que haxa 

dúas da mesma gradación ou do mesmo rexemento nunha fila ou nunha columna? 

Resulta que é imposible. 

En tódolos campos da Combinatoria actual a influencia da computadora, como é 

sinxelo imaxinar, é moi importante, e probablemente o será moito máis nun futuro 

próximo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Puentes_Konigsberg.jpg


MISCELÁNEA COMBINATORIA 

Adiviñanza 

Tres colectores hermeticamente pechados conteñen, respectivamente, lavadoras, 
televisores e ambalas cousas á vez, e teñen etiquetas que deberían indicar o seu 
contido, pero estamos seguros que están todas mal postas. 
 
¿ Habería algunha forma de saber o contido exacto dos colectores abrindo soamente 

un? Aconsellan abrir soamente o de etiqueta lavadoras e televisores e ao asomarse 

vese un televisor. ¿Saberías xa por ben as etiquetas? 

¿Que ocorrería se no canto dese abrises o de etiqueta televisores? 
 

Un problema histórico e actual que sabes resolver 

Un dos primeiros libros nos que se fala de combinatoria é Logística, quae et 

Arithmetica vulgo dicitur, escrito por Buteo e publicado en Francia no 1559. 

Nel aparece este problema: 

Un cerraxeiro fabrica cadeados da forma que indica a ilustración. 

En cada un dos sete discos que compoñen o cadeado están escritas ás seis letras A, B, 

C, D, E, F. 

¿Cantos cadeados pódense facer de modo que cada un teña unha combinación 

diferente para abrir? 

Permutacións circulares 

A primeira obra impresa onde aparecen resultados da Combinatoria é a Summa (1494) 

de Luca Pacioli, onde se calcula, por exemplo, de cantas formas distintas pódense 

sentar o redor dunha mesa circular un número determinado de persoas. 

¿De cantas formas distintas pódense sentar catro persoas nunha mesa circular? 

Para ampliar: Permutacións con repetición 

¿Cantas palabras diferentes pódense escribir coas letras da palabra CACATUA? É dicir, 

¿cantas palabras de sete letras pódense escribir se tres letras son o A, dúas o C, unha a 

T e outra a U? 

. Fainno máis sinxelo, ¿Cantas palabras de tres letras podes escribir coas letras da 

palabra OSO? 

Comproba que só hai tres. 



Xeraliza: ¿ E coas da palabra OSA? Xa sabes que haberá P3 = 3! = 6 e son: 

OSA      OSO       SOA      SAO      AOS      OAS 

        OSO                    SOO                  OOS 

Cada dúas palabras ( P2 = 2! = 2) transfórmase nunha ao facer o A unha O. 

Formamos permutacións con repetición de 3 elementos de orde 2 (é dicir, palabras 

con dúas letras iguais e a terceira distinta) e vimos que: 

PR2
3 = 

3!

2!
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6

2
 = 3                   PR3,2
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7!

3!2!
 = 420 

 

Exercicios 

Tes catro moedas dun euro. ¿De cantas formas podes ordealas se sempre se lle ven as 

dúas caras e as dúas cruces? 

¿Cantos número de 8 cifras podes escribir con 4 treses, 2 cincos, un seis e un sete? 

 


