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Розглянемо алгоритм тренажеру. 

Завдання. Утворити всі можливі перестановки 4 елементів, 

використовуючи метод рекурсивного породження перестановок. 

При вірній відповіді (в алгоритмі вона виділена) з’являється 

повідомлення «Правильно!» та відбувається перехід до 

наступного кроку. При невірній – «Помилка!» та пояснення 

похибки. Користувачу потрібно виправити помилку. 

1. Є множина елементів naa ...,,1 . Кількість всіх можливих 

перестановок – це величина 

а) n ; б) !n ; в) !!n . 

При помилці – «Кількість всіх можливих перестановок n  

елементів – це величина !n ». 

2. Факторіал числа n  обчислюється за формулою 

а) nn  ...531! ; б) nn  ...642! ; в) nn  ...321! . 
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При помилці – «Факторіал числа n  обчислюється за 

формулою nn  ...321! .». 

3. Поняття називається рекурсивним, якщо воно визначається 

через те саме поняття. 

а) Означення вірне; б) Означення помилкове. 

При помилці – «Означення вірне.». 

4. Алгоритм називається рекурсивним, якщо він 

використовує як допоміжний сам себе або інший алгоритм, який 

використовує всередині себе вихідний. 

а) Означення помилкове; б) Означення вірне. 

При помилці – «Означення вірне.». 

5. Алгоритм рекурсивного породження перестановок: 

1) Для 1n  – єдина перестановка: 1 .  

2) Нехай на множині з 1n  елемента вже побудовані всі 

можливі перестановки, 121 ...,,, nPPP , що задовольняють цій 

умові. Будемо розширювати кожну із цих перестановок iP , 

вставляючи елемент n  на кожне з можливих місць справа 

наліво, якщо i  непарне, і зліва направо, якщо i  парне. 

а) Алгоритм вірний; б) Алгоритм з помилками. 

При помилці – «Алгоритм рекурсивного породження 

перестановок вірний». 

6. 1n . Кількість перестановок з n  елементів – це 

 !1!n  

Вірна відповідь – «1». При помилці – « 1!1  ». 

7. 1n . Для цього n  можна утворити лише одну 

перестановку  

1P : 

Вірна відповідь – «1». При помилці – «Для 1n  можна 

утворити лише одну перестановку 1:1P .». 

8. Отримали:  

 
9. 2n . Кількість перестановок з n  елементів – це 

 21!2!n  

Вірна відповідь – « 2 ». При помилці – « 221!2  .». 
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10. 2n . Розширимо перестановку 1P : 1 з кроку 7, 

вставляючи елемент n  на кожне з можливих місць справа наліво 

(оскільки, номер перестановки 1i  – це непарне число). 

 
Вірна відповідь – « 21:1P , 12:2P ». При помилці – 

«Вставляючи 2n  на кожне з можливих місць справа наліво в 

перестановці 1:1P , отримуємо: 21:1P , 12:2P ». 

11. Отримали:  

 
12. 3n . Кількість перестановок з n  елементів це 

 321!3!n  

Правильна відповідь – « 6 ». При помилці з’являється 

повідомлення « 6321!3  .». 

13. 3n . Розширимо перестановку 1P : 1 2 з кроку 10, 

вставляючи елемент n  на кожне з можливих місць справа наліво 

(оскільки, номер перестановки 1i  – це непарне число). 
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Правильна відповідь – « 321:1P , 231:2P , 213:3P .». 

При помилці з’являється повідомлення «Вставляючи 3n  на 

кожне з можливих місць справа наліво в перестановці 21:1P , 

отримуємо: 321:1P , 231:2P , 213:3P .». 

14. 3n . Розширимо перестановку 2P : 2 1 з кроку 10, 

вставляючи елемент n  на кожне з можливих місць зліва направо 

(оскільки, номер перестановки 2i  – це парне число). 

 
Правильна відповідь – « 123:4P , 132:5P , 312:6P .». 

При помилці з’являється повідомлення «Вставляючи 3n  на 

кожне з можливих місць зліва направо в перестановці 12:2P , 

отримуємо: 123:4P , 132:5P , 312:6P .». 

15. Отримали:  
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