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Doctailieu.com xin giới thiệu những lý thuyết cơ bản quy tắc đếm thuộc chương trình SGK Toán lớp 

11 đại số và giải tích. 

Đóng vai trò quan trọng trong Đại số tổ hợp và trong nhiều ứng dụng của nó là quy tắc cộng và 

quy tắc nhân. Trong thực hành ứng dụng, hai quy tắc này thường được phát biều như sau: 

1. Quy tắc cộng: 

Giả sử để hoàn thành một công việc, phải thực hiện một hành động trong K hành động loại trừ 

nhau từng đôi một và giả sử có: 

 

2. Quy tắc nhân: 

A. Quy tắc nhân: 

Giả sử để hoàn thành một công việc, phải thực hiện liên tiếp K hành động (sau khi kết thúc hành 

động này thì thực hiện tiếp hành động khác) và giả sử có: 

 

B. Chú ý: 
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Khi vận dụng quy tắc nhân, nên thực hiện theo những lời khuyền sau đây: 

a) Nếu có hành động nào đặc biệt hơn các hành động khác thì nên thực hiện hành động khác thì 

thực hiện hành động nào trước cũng được. 

b) Khi có nhiều hành động đặc biệt cần thực hiện trước, thì nên lựa chọn thứ tự thực hiện những 

hành động này để tìm ra được lời giải đơn giản nhất có thể được. 

Nếu không thực hiện theo những lời khuyên ở trên thì vẫn giải được, nhưng lời giải sẽ phức tạp 

hơn và do đó sẽ khó hiểu hơn. 
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