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QUANT TIP: COUNTING 

RECAP: 

3 công thức sắp xếp toàn bộ: 

n objects 

- No. of ways how we can arrange n distinct objects in a row or a column: n! 

- Circle arrangement (n distinct objects): (n-1)! 

- k1, k2,… similar objects trong n objects: 
𝑛!

𝑘1!×𝑘2!×𝑘3!…
 

 

2 công thức chọn 1 phần đế sắp xếp 

- Order quan trọng: P (permutation / multiplication principle) 

- Order không quan trọng: C (combination) 

BASIC: 

10 students include 6 boys and 4 girls. 

Arrange people in a column 

 

1) Arrange all 

. Sắp xếp toàn bộ + different objects  Số cách = 10! 

. Lưu ý, nếu đề không nói như câu 2) thì người với người luôn là khác nhau 

 

2) Swapping 2 boys or 2 girls does not yield different arrangements 

. Đề muốn nói: không phân biệt 2 bạn trai hay 2 bạn gái với nhau tức là chỉ phân biệt giới tính 

. Sắp xếp toàn bộ + similar objects  6B 4B 

 Số cách = 
10!

6!×4!
 

 

3) All boys go together 

. Đề muốn: tất cả các bạn nam đứng cạnh nhau, không được xen nữ vào nhóm nam 

. Ex: B1B2B3B4B5B6 G1G2G3G4      or      B2B1B3B4B6B5 G1G2G3G4 

. Lưu ý, nếu đề không nói như câu 2) thì người với người luôn là khác nhau 

. Sắp xếp toàn bộ + boys gộp lại thành 1B + different objects:  
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Gộp: 1B (gồm 6 bạn nam khác nhau) 4G  

Bước 1: Số cách sắp xếp 1B và 4G (different objects) = 5!  

Bước 2: Nhưng 1B này gồm nhiều cách sắp xếp khác nhau từ 6 bạn nam khác nhau (như trên 

Ex.) nên có 6! cách 

Cuối cùng, số cách trả lời câu hỏi = 6! × 𝟓! 

 

3’) All girls go together 

. Đề muốn: tất cả các bạn nữ đứng cạnh nhau, không được xen nam vào nhóm nữ 

. Sắp xếp toàn bộ + girls gộp lại thành 1G + different objects:  

Gộp: 6B 1G (gồm 4 bạn nữ khác nhau) 

Bước 1: Số cách sắp xếp 6B và 1G (different objects) = 7!  

Bước 2: Nhưng 1G này gồm nhiều cách sắp xếp khác nhau từ 4 bạn nữ khác nhau nên có 4! 

cách 

Cuối cùng, số cách trả lời câu hỏi = 4! × 𝟕! 

 

3’’) All boys go together and all girls go together also 

. Sắp xếp toàn bộ + gộp nam thành 1 nhóm, nữ thành 1 nhóm + different objects 

Gộp: 1B (gồm 6 bạn nam khác nhau) 1G (gồm 4 bạn nữ khác nhau) 

Bước 1: Số cách sắp xếp 1B và 1G (different objects) = 2! 

Bước 2: 1B có 6! cách sắp xếp và 1G có 4! cách sắp xếp 

Cuối cùng, số cách trả lời câu hỏi = 6! × 4! × 𝟐! 

 

4) Boys go first 

. Đề muốn: toàn bộ nam đứng trước, nữ đứng sau nên sẽ khác với câu 3 

. Sắp xếp toàn bộ + gộp nam thành 1B + nam phải đứng trước + different objects 

Gộp: 1B 4G 

Bước 1: Số cách xếp 1B 4G mà B đứng trước (cố định) nên chỉ sắp xếp 4G phía sau mà thôi 

 Có 4! cách 

Bước 2: 1B gồm 6! cách 

Cuối cùng, số cách trả lời câu hỏi = 6! × 𝟒! 
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4’) Girls go first 

. Đề muốn: toàn bộ nữ đứng trước, nam đứng sau nên sẽ khác với câu 3 

. Sắp xếp toàn bộ + gộp nữ thành 1G + nữ phải đứng trước + different objects 

Gộp: 1G 6B 

Bước 1: Số cách xếp 1G 6B mà G đứng trước (cố định) nên chỉ sắp xếp 6B phía sau mà thôi 

 Có 6! cách 

Bước 2: 1G gồm 4! cách 

Cuối cùng, số cách trả lời câu hỏi = 4! × 𝟔! 

 

5) Choose 3 boys and 2 girls, then arrange them in a column 

. Đề muốn: Chọn 5 người (3B 2G) từ 10 người cho trước rồi sắp xếp 5 người này 

. Chọn từ pool + sắp xếp toàn bộ số người đã chọn + different objects 

Bước 1: Chọn 5 từ 10 người để thỏa điều kiện: 𝐶6
3 × 𝐶4

2 cách 

Bước 2: Sắp xếp 3B 2G vừa chọn: 5! Cách 

Cuối cùng, số cách trả lời câu hỏi = 𝐶6
3 × 𝐶4

2 × 5! 

 

6) Choose 3 boys and 2 girls, then arrange alternately? 

. Đề muốn: Chọn 5 người (3B 2G) từ 10 người cho trước rồi sắp xếp 5 người này theo thứ tự 

xen kẽ nam và nữ 

. Chọn từ pool + sắp xếp toàn bộ số người đã chọn xen kẽ nam nữ + different objects 

Bước 1: Chọn 5 từ 10 người để thỏa điều kiện: 𝐶6
3 × 𝐶4

2 cách 

Bước 2: Sắp xếp 3B 2G vừa chọn xen kẽ nam nữ thì ta nhận thấy chỉ có thể xếp theo kiểu sau: 

B  G  B  G  B  

 . Cách 1: vị trí 1 = 3 cách chọn từ 3 bạn nam 

     vị trí 2 = 2 cách chọn từ 2 bạn nữ 

     vị trí 3 = 2 cách chọn từ 2 bạn nam còn lại 

     vị trí 4 = 1 cách chọn từ bạn nữ còn lại 

     vị trí 5 = 1 cách chọn từ 1 bạn nam còn lại 

             Có 3x2x2x1x1 cách 

 . Cách 2: vị trí giới tính cố định, chỉ có các bạn nam/nữ khác nhau tráo vị trí  3!x2! 

cách 
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Cuối cùng, số cách trả lời câu hỏi = 𝐶6
3 × 𝐶4

2 × 3! × 2! 

 

7) Choose 3 boys and 2 girls, then arrange them provided that all boys go together 

. Đề muốn: Chọn 5 người (3B 2G) từ 10 người cho trước rồi sắp xếp 5 người này sao cho tất 

cả các bạn nam đứng cạnh nhau, không được xen nữ vào nhóm nam (điều kiện in đậm 

này làm lại như câu hỏi số 3) 

. Chọn từ pool + sắp xếp toàn bộ số người đã chọn sao cho nam đứng cạnh nhau + different 

objects 

Bước 1: Chọn 5 từ 10 người để thỏa điều kiện: 𝐶6
3 × 𝐶4

2 cách 

Bước 2: Gộp: 1B 2G  Có 3! cách   + 1B (gồm 3 nam khác nhau) có 3! cách  

Cuối cùng, số cách trả lời câu hỏi = 𝐶6
3 × 𝐶4

2 × 3! × 3! 

Bài tập tương tự: 

1. Six children, Arya, Betsy, Chen, Daniel, Emily, and Franco, are to be seated in a single row of 

six chairs. If Betsy cannot sit next to Emily, how many different arrangements of the six children 

are possible? 

 

A. 240 

B. 480 

C. 540 

D. 720 

E. 840 

 

Explanations: 

Đề muốn: Sắp xếp toàn bộ + BE không ngồi kế nhau + different objects 

 Số cách trả lời câu hỏi = Total – Số cách BE ngồi kế nhau 

Bước 1: Total (sắp xếp 6 bạn không cần điều kiện) = 6! 

Bước 2: Số cách BE ngồi kế nhau (tham khảo câu 3 ở trên) 

Gộp BE  1X 4 bạn còn lại  Số cách = 5!  + 1X (bạn B và bạn E) có 2! cách sắp xếp 

Cuối cùng, số cách trả lời câu hỏi = 6! − 5! × 2! = 5! (6 − 2) = 120 × 4 = 480  B 

 

2. In how many ways can the letters of the word ACCLAIM be rearranged such that the vowels 

always appear together? 
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 (A) 
7!

2!2!
 

 (B) 
4!3!

2!2!
 

 (C) 
4!3!

2!
 

 (D) 
5!

2!2!
 

 (E) 
5!

2!
×

3!

2!
 

 

Explanations: 

Đề muốn: Sắp xếp toàn bộ + Vowels (AAI) đứng cạnh nhau (tham khảo câu 3 ở trên) + similar 

objects 

Gộp AAI thành 1V thì ta cần xếp 1V + 2C + 1L + 1M (5 đứa và có 2C similar) 

Bước 1: Số cách sắp xếp 1V 2C L M = 
5!

2!
 

Bước 2: Số cách sắp xếp 1V = AAI (2A 1I) là 
3!

2!
 

Cuối cùng, số cách trả lời câu hỏi = 
5!

2!
×

3!

2!
  E 

 

3. In how many ways can four girls and three boys be arranged in a row so that the boys are 

always together ? 

 

А. 180 

B. 360 

C. 540 

D. 720. 

E. 1440 

 

Explanations: Tham khảo câu 3 ở trên 

Gộp: 1B (gồm 3 bạn nam khác nhau) 4G 

Bước 1: Số cách sắp xếp 1B và 4G (different objects) = 5! 

Bước 2: 1B có 3! cách sắp xếp  

Số cách trả lời câu hỏi = 3! × 5! = 6 × 120 = 720  D 
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4. Chelsea has a bookshelf consisting of ten classics: four Russian novels, three British novels, 

two French novels, and a German novel. If she wants to make sure that the novels are always 

grouped according to country, how many ways can she arrange the novels? 

(A) 24 

(B) 242 

(C) 288 

(D) (24)(288) 

(E) 1442 

 

Explanations: Tham khảo câu 3 ở trên 

Gộp: 1R (gồm 4 quyển novels Russian khác nhau) 1B (gồm 3 quyển novels Russian khác 

nhau)  1F (gồm 2 quyển novels Russian khác nhau)   1G 

Bước 1: Số cách sắp xếp 1R 1B 1F 1G (different objects) = 4! 

Bước 2:  

1R có 4! cách sắp xếp 

1B có 3! cách sắp xếp  

1F có 2! cách sắp xếp 

Số cách trả lời câu hỏi = 𝟒! × 4! × 3! × 2! = 24 × 24 × 6 × 2 = 24 × 288  D 

 

5. Out of 7 consonants and 4 vowels, how many words of 3 consonants and 2 vowels can be 

formed? 

 

A. 210 

B. 1050 

C. 25200 

D. 21400 

E. 42800 

 

Explanations: Tham khảo câu 5 ở trên 

. Chọn từ pool + sắp xếp toàn bộ số chữ đã chọn + different objects 

Bước 1: Chọn 5 chữ từ 11 chữ để thỏa điều kiện: 𝐶7
3 × 𝐶4

2 cách 
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Bước 2: Sắp xếp 3B 2G vừa chọn: 5! Cách 

Cuối cùng, số cách trả lời câu hỏi = 𝐶7
3 × 𝐶4

2 × 5! = 25200  C 

 

6. In how many ways can the word RAINBOW be arranged so that vowels always come before 

the consonants? 

 

A. 144 

B. 512 

C. 720 

D. 1440 

E. 2880 

 

Explanations: Tham khảo câu 4 ở trên 

. Sắp xếp toàn bộ + gộp vowels thành 1V + 1V phải đứng trước + different objects 

Gộp: 1V (gồm AIO) RNBW 

Bước 1: Số cách xếp 1V RNBW mà V đứng trước (cố định) nên chỉ sắp xếp 4 phụ âm phía 

sau mà thôi  Có 4! cách 

Bước 2: 1V gồm 3! cách 

Cuối cùng, số cách trả lời câu hỏi = 3! × 𝟒! = 6 × 24 = 144  A 

 

7. Jack is making a list of his 5 favorite cities. He will choose 3 cities in the United States from a 

list of 5 candidates. He will choose 2 cities in Europe from a list of 3 candidates. How many 

different lists of cities, ranked from first to fifth, can Jack make? 

 

A. 30 

B. 360 

C. 1,800 

D. 3,600. 

E. 6,720 

 

Explanations: Tham khảo câu 5 ở trên 

. Chọn từ pool + sắp xếp toàn bộ số nước đã chọn + different objects 

Bước 1: Chọn 5 nước thỏa điều kiện: 𝐶5
3 × 𝐶3

2 cách 
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Bước 2: Sắp xếp 3U 2E vừa chọn: 5! cách 

Cuối cùng, số cách trả lời câu hỏi = 𝐶5
3 × 𝐶3

2 × 5! = 10 × 3 × 120 = 3600  D 

 

8. How many ways can the five digits 3, 3, 4, 5, 6 be arranged into a 5-digit number so that the 

two occurrences of the digit 3 are separated by at least one other digit? 

 

(A) 48 

(B) 36 

(C) 24 

(D) 18 

(E) 12 

 

Explanations:  

Đề muốn: Sắp xếp toàn bộ + hai số 3 không đứng kế nhau + different/similar objects 

 Số cách trả lời câu hỏi = Total – Số cách hai số 3 đứng kế nhau 

Bước 1: Total (sắp xếp 5 số không cần điều kiện) = 
5!

2!
 (vì có hai số 3 giống nhau 

Bước 2: Số cách hai số 3 đứng kế nhau (tham khảo câu 3 ở trên) 

Gộp hai số 3  1X 3 số còn lại  Số cách = 4!  + 1X (hai số 3) có 
2!

2!
 hay đơn thuần 

là 1 cách sắp xếp vì 2 số này giống nhau  

Cuối cùng, số cách trả lời câu hỏi = 
5!

2!
− 4! = 60 − 24 = 36  B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


