
4.Permutacije bez ponavljanja.- Neka je dat skup S od n 

različitih elemenata. 

Definicija 1. : 

Permutacija bez ponavljanja skupa S, je uredjena n-torka 

(čitaj:entorka) sastavljena od n različitih elemenata skupa S. 

U permutaciji bez ponavljanja dakle,učestvuje svih n elemenata 

skupa S,dok kod varijacija bez ponavljanja k-te klase imamo samo 

uredjenu  

k-torku različitih elemenata iz S,gdje je broj k    

I kod permutacija bez ponavljanja, poredak-uredjenje  medju 

elementima je važan i svaki element se pojavljuje samo jednom u   

n-torci. 

Broj permutacija bez ponavljanja skupa od n elemenata,označava se 

ovako :     .  Važi formula : 

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

Primjer 1 : Dat je skup S = {1,2,3}.Napisati sve permutacije bez 

ponavljanja skupa S. 

Rješenje : Dati skup S ima tri elementa,tj.broj elemenata skupa je 

n=3.Ovdje de permutacije bez ponavljanja biti uredjene 

trojke,različitih elemenata iz S(po definiciji 1. ) : 

(1,2,3) ,(1, 3,2) ,(2,1,3),(2,3,1), (3,1,2), (3,2,1). 

Vidimo da je broj svih permutacija ovdje jednak 6 , a po formuli (1) : 

                 . 

Ovaj primjer se mogao i ovako formulisati:  dat je skup S={1,2,3}. 



Koliko se trocifrenih brojeva sa različitim ciframa(nema ponavljanja 

elemenata-cifara) iz skupa S, može napisati? 

Svaki trocifreni broj ovdje, možemo napisati kao gore uredjenu 

trojku: 123 = (1,2,3) , 132 = (1,3,2), itd. 

Dakle,traženi broj trocifrenih brojeva  = 

                                                    

Primjer2 : Koliko se različitih riječi može dobiti permutovanjem slova 

u riječi   AUTO  ? 

Rješenje :Neka je ovdje skup S ={A ,U,T,O }. Elementi skupa su slova iz 

date riječi i skup S ima  n=4 elementa. 

Riječ AUTO = (A,U,T,O ) je jedna uredjena četvorka različitih 

elemenata iz skupa S,što znači da je ovo jedna permutacija skupa. 

Riječ AUOT = (A,U,O,T) je druga uredjena četvorka različitih 

elemenata iz S,što znači da je ovo druga permutacija skupa . 

Riječ ATOU= (A,T,O,U ) je treda uredjena četvorka različitih elemenata 

iz S,što znači da je ovo treda permutacija skupa. 

Riječ ATUO 

Riječ AOUT 

Riječ AOTU 

Riječ UATO 

        UAOT 

 UTAO 

UTOA 

UOAT 



UOTA,  Itd ,itd. 

Broj riječi dužine 4 (dužine 4, znači broj slova u riječi ) bide jednak 

broju svih  različitih uredjenih  četvorki  skupa od 4 elementa = 

= broju permutacija bez ponavljanja                       

Dakle,permutovanjem slova u riječi AUTO  imamo ukupno 24 riječi. 


