
2. Feladatsor 

1. 1995 Belorussian Mathematics Olympiad 

Kezdetben 65 bogár van egy 9x9-es tábla 65 különböző mezőjén. Egy lépésben minden bogár 

átsétál egy vele (vízszintesen vagy függőlegesen) szomszédos mezőre. Egyik bogár sem lép 

kétszer vízszintes vagy függőleges irányban. Bizonyítsuk be, hogy néhány lépés után biztosan 

lesz olyan mező, amelyen legalább két bogár áll. 

2. 2007 MEMO egyéni verseny (1. nap 2. feladat) 

Egy készlet labda n labdát tartalmaz, melyek 1-től n-ig vannak számozva. Nekünk k>1 darab 

ilyen készletünk van. Két színnel szeretnénk színezni a labdákat, fehérrel és feketével úgy, 

hogy 

 - ha két labda azonos számmal van számozva, akkor egyforma színűek 

 - bármely k+1 labdából álló halmaz tartalmaz legalább egy labdát mindkét színből, ha a 

labdák számozása a1, a2, …, ak+1, és a1+a2+…+ak=ak+1. (Az ai-k nem feltétlen különbözőek.) 

Határozzuk meg k függvényében n maximumát, amelyre van megfelelő színezés. 

3. 2009 MEMO csapatverseny (3. feladat) 

Egy táblára a 0, 1, 2,..., n (n2) számok vannak felírva. Minden lépésben letörlünk a tábláról 

egy számot, amely két, még a táblán lévő különböző szám számtani közepe. Ezt addig 

csináljuk, amíg már nincs olyan szám a táblán, amit le lehetne törölni. Jelölje g(n) azt, hogy 

legkevesebb hány szám maradhat végül a táblán. Adjuk meg g(n)-et minden n-re.  

4. Legyen az ABCDE konvex ötszög egy rácsötszög a derékszögű koordináta-rendszerben, 

melynek oldalai egész számok. Bizonyítsuk be, hogy az ötszög kerülete egy páros egész 

szám. 

5. Egy n csúcsú (n4) egyszerű gráf nem tartalmaz 4 hosszúságú kört. Igazoljuk, hogy a 

gráfnak legfeljebb  1 4 3
4

n
n   éle van. 

6. 2016 EGMO (3. feladat) 

Legyen m pozitív egész és tekintsünk egy 4m×4m-es, egységnégyzetekből álló táblázatot. Ha 

a táblázat két különböző mezője közös sorban vagy közös oszlopban van, akkor azt mondjuk, 

hogy kapcsolatban állnak. Önmagával semelyik mező nem áll kapcsolatban. Miután néhány 

mezőt kékre színeztünk, teljesül, hogy minden mező legalább két kék mezővel kapcsolatban 

áll. Határozzuk meg a kék mezők számának minimumát. 



További feladatok: 

1. El lehet-e helyezni 250 darab 1x1x4-es téglát egy 10x10x10-es dobozba, úgy hogy ne 

lógjanak ki a téglák a dobozból? 

2. Egy 11x11-es táblán 2x2-es négyzeteket helyeztünk el oly módon, hogy mindegyik 4 mezőt 

fed le, és semelyik két négyzet nem tartalmaz 1-nél több közös mezőt. Legfeljebb hány 

négyzet helyezhető el a táblán? 

3. Novemberi kombinatorika feladatsor 6. feladata 

Egy étteremben L fajta leves és F főétel közül lehet választani (L, F > 1). Egy M tagú osztály 

kitalálta, hogy minél többféle rendelést tesznek (mindkét fogásból 1-1-et választva), azaz 

senki sem rendelni ugyanazt a két fogást. Észreveszik a rendelés után, hogy ha valaki csak 

kétféle levest és kétféle főételt szeret, akkor is biztosan tudna még ebédet kérni ezek után úgy, 

hogy rendelése ne egyezzen meg semelyik korábbi rendeléssel. 

Igazoljuk, hogy M ≤ F(F − 1)/2 + L! 

4. 2016 MEMO csapatverseny (3. feladat) 

Egy 8x8-as négyzet alakú földterület, melynek oldalai észak-déli és kelet-nyugati irányúak, 64 

kisebb 1x1-es négyzet alakú telekből áll. Minden egyes telken legfeljebb egy ház állhat. Egy 

ház csak egy 1x1-es telket foglalhat el. Egy házra azt mondjuk, hogy blokkolva van a napfény 

elől, ha a tőle közvetlenül keletre, nyugatra és délre fekvő telken is áll egy-egy ház. 

Legfeljebb hány ház lehet egyszerre a földterületen, úgy hogy egyik se legyen blokkolva a 

napfény elől? Megjegyzés: Definíció szerint, a földterület keleti, nyugati illetve déli határán 

álló házak nincsenek blokkolva a napfény elől. 

5. Igazoljuk, hogy egy n pontú és k élű egyszerű gráfban a háromszögek száma legalább: 
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6. Legyen m, n > 2. Színezzük egy mxn-es tábla minden mezőjét fehérre vagy feketére. 

Különböző pár-nak nevezünk két kisnégyzetet, ha azoknak van közös éle és különböző 

színűek. Legyen S a különböző pár-ok száma az mxn-es táblán. Bizonyítsuk be, hogy S 

paritása csak azoktól a kisnégyzetektől függ, melyek a tábla legszélén vannak, de nem a 

sarkokon. 

7. Keressük meg a pozitív egész számok összes olyan színezését, melyekre 

 - minden pozitív egész vagy feketére vagy fehérre van színezve 

 - két különböző színű szám összege mindig fekete, és szorzata mindig fehér 

Továbbá határozzuk meg két fehér szám szorzatának színét. 

8. 2009 MEMO csapatverseny (4. feladat) 

Egy 2009 × 2009-es tábla minden mezőjét n szín valamelyikére színezzük (nem kell 

feltétlenül minden színt használni). Egy színt összefüggőnek nevezünk, ha vagy csak egy 

ilyen színű mező van, vagy bárhogyan választva két ilyen színű mezőt el lehet jutni az 

egyikből a másikba egy vezérrel lépkedve olyan módon, hogy közben egyszer sem lépünk 

más színű mezőre (egy vezér vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan léphet). Adjuk meg a 



legnagyobb n egészt, melyre minden színezés esetén a táblán szereplő színek közül legalább 

egy összefüggő. 

9. 2011 Swiss Mathematical Olympiad döntő (10. feladat) 

Egy 8x8-as négyzetrács minden mezőjén áll két bogár. Egy lépésben minden bogár átsétál egy 

vele (vízszintesen vagy függőlegesen) szomszédos mezőre. Ha egy mezőn több bogár is áll, 

akkor azok a következő lépésben különböző mezőkre lépnek. Legfeljebb hány üres mező 

lehet a négyzetrácson egy lépés után? 

10. 2013 MEMO csapatverseny (4. feladat) 

Néhány pontot szeretnénk megadni a síkon úgy, hogy semely három ne essen egy egyenesre, 

és rendelkezzenek a következő tulajdonsággal: ki lehet őket színezni pirossal és zölddel úgy, 

hogy minden háromszög, melynek csúcsai azonos színű pontok, a belsejében tartalmaz 

legalább egy ellenkező színű pontot. Legfeljebb hány pont adható meg így? 

11. 2013 MEMO egyéni verseny (2. feladat) 

Legyen n egy pozitív egész szám. Egy 4n × 4n méretű sakktáblán pontosan 4n bábu áll úgy, 

hogy minden sorban és minden oszlopban pontosan egy bábu található. Egy lépésben az egyik 

bábut az egyik függőlegesen vagy vízszintesen szomszédos mezőre mozgathatjuk. Egyszerre 

több bábu is kerülhet így egy mezőre. Célunk az, hogy a bábuk végül a sakktábla két főátlója 

közül az egyiket foglalják el. Határozd meg a legkisebb k(n) számot, amelyre teljesül, hogy 

tetszőleges megengedett kezdőhelyzetből, legfeljebb k(n) lépéssel elérhetjük a célunkat. 

12. 2016 EGMO (5. feladat) 

Legyenek k és n egész számok, melyekre k ≥ 2 és k ≤ n ≤ 2k − 1 teljesül. Az n × n-es 

sakktáblára 1 × k illetve k × 1 méretű dominókat helyezhetünk egymás után, amelyek 

pontosan k mezőt foglalnak el, és nincsen köztük átfedés. Addig teszünk le így dominókat 

amíg már többet nem helyezhetünk le. Határozzuk meg k és n függvényében, hogy legalább 

mennyi dominó kerül így a sakktáblára. 

13. 2006 Team selection test Switzerland (4. nap 3. feladat) 

Egy repülőtéren 25 terminál van. Bármely két terminál között fut egy aluljáró. Pontosan 50 

olyan aluljáró van, amelyeken keresztül mindkét irányban közlekedhetünk, míg a többin 

keresztül csak az egyik irányban. Egy négy terminál alkotta csoportot jó-nak nevezünk, ha 

mind a négy terminálból eljuthatunk a másik háromba, úgy hogy csak azokat az aluljárókat 

használjuk, melyek a csoporton belül haladnak. Határozzuk meg a jó csoportok számának 

maximumát! 

14. MEMO 2011 csapatverseny (4. feladat) 

Legyen n ≥ 3 egész szám. Egy MEMO-hoz hasonló versenyen részt vevő 3n diák összesen n 

különböző nyelvet beszél, mindegyikük pontosan hármat. Mutassuk meg, hogy a beszélt 

nyelvek közül kiválasztható legalább 
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 darab olyan módon, hogy a kiválasztott nyelvek 

közül kettőnél többet semelyik diák se beszéljen. 

15. Egy 8x8-as tábla két különböző mezője szomszédos, ha van közös oldaluk. Néhány mezőt 

megjelölünk a táblán. Határozzuk a megjelölt mezők minimális számát, ha mind a 64 

mezőnek van vele szomszédos megjelölt mezője. 



16. Az 1, 2, …, 8, 9 számokat két csoportra osztjuk úgy, hogy mindkét csoportban legalább 

egy darab szám van. Bizonyítsuk be, hogy létezik legalább háromtagú számtani sorozat 

legalább az egyik csoportban. 

17. 2014 EGMO (5. feladat) 

Legyen n egy pozitív egész. Van n darab, kavicsokat tartalmazó dobozunk, melyek között 

lehet üres is. Minden egyes lépésben kiválaszthatunk egy dobozt, amelyből kiveszünk két 

kavicsot. Az egyiket eldobjuk, a másikat egy általunk választott másik dobozba áttesszük. A 

kavicsok egy kezdeti eloszlását megoldhatónak nevezzük, ha véges sok (esetleg nulla) 

lépéssel elérhető, hogy ne legyen üres doboz. Határozzuk meg az olyan eredeti kavics–

eloszlásokat, melyek nem megoldhatóak, de bármely dobozhoz még egy kavicsot hozzáadva 

megoldhatóvá válnak. 

18. 2010 MEMO csapatverseny (4. feladat) 

Legyen n egy pozitív egész. Egy ABCD négyzetet n2 egységnégyzetre osztottunk fel. Minden 

egységnégyzetet a BD-vel párhuzamos átlójával két háromszögre bontunk. Néhányat az 

egységnégyzetek csúcsai közül pirosra színezünk olyan módon, hogy a 2n2 háromszög 

mindegyikének van legalább egy piros csúcsa. Adjuk meg a piros csúcsok minimális számát. 


