
Kombinatorika Feladatok - 2017 október

1. Legyenek m és k pozit́ıv egészek. Hány olyan k hosszú nemnegat́ıv egészekből álló számsor van,
hogy 0 ≤ n1 ≤ . . . ≤ nk ≤ m? És hány olyan számsor van, ahol 0 ≤ n1 < . . . < nk ≤ m

2. Egy bizonyos bulin n lány és n fiú vesz részt. Minden fiú pontosan a darab lányt és minden lány
pontosan b darab fiút kedvel. Milyen (a, b) számpárok esetén létezik biztosan olyan fiú-lány pár, akik
kölcsönösen kedvelik egymást?

3. Egy G gráfban minden csúcs foka legalább 3. Bizonýıtsuk be, hogy G-ben van páros hosszú kör.

4. Aladár és Béla 2017 érmét raktak ki az asztalra a következő játékhoz: Aladár kezd és felváltva
lépnek. Minden lépésben a lépésen lévő játékos kiválasztja az asztalon lévő érmék számának egy
pozit́ıv osztóját, és annyi érmét vesz el az asztalról. Aki az utolsó érmét elveszi, vesźıt. Kinek van
nyerőstratégiája?

5. Egy k kérdésből álló vizsgát n diák ı́rja meg. Egy diák akkor bukik meg, ha kevesebb mint a
fele kérdésre tud helyesen válaszolni. (Egy kérdésre adott válasz vagy helyes vagy hibás.) Egy kérdést
könnyűnek nevezünk, ha a diákoknak több mint a fele válaszolta meg helyesen. Lehetéges-e, hogy
a) minden diák megbukott annak ellenére, hogy minden kérdés könnyű volt?
b) annak ellenére, hogy minden kérdés nehéz volt, egy diák sem bukott meg?

6. Egy (2n − 1) × (2n − 1)-es táblát az ábrán jelzett három alakzattal akarunk lefedni. Bizonýıtsuk
be, hogy ehhez legalább 4n− 1 darab szükséges az első alakzatból!

7. Egy táblázatnak 10 oszlopa és n sora van. Minden mezőbe egy számjegyet ı́rtunk úgy, hogy minden
A sorra és B, C (különböző) oszlopokra létezik egy D sor, ami A-tól pontosan a B és C oszlopokban
különbözik. Bizonýıtsuk be, hogy n ≥ 512.

8. Egy 5 × 5-ös táblázat minden mezejében egy lámpa található, amely kezdetben ki van kapcsolva.
Egy lépésben kiválasztunk egy tetszőleges mezőt és a benne lévő lámpát illetve a vele oldalszomszédos
mezőkben lévő lámpákat átkapcsoljuk (ha eddig ki volt kapcsolva, akkor bekapcsoljuk; ha eddig ki volt
kapcsolva, akkor bekapcsoljuk). Néhány lépés után pontosan egy lámpa ég. Melyik mezőn lehet ez a
lámpa?

9. Egy n fős társaságban bármely két 3-tagú klikknek (azaz három ember, akik ismerik egymást, az
ismerettség kölcsönös) van egy közös eleme. Továbbá tudjuk, hogy nincs 5-tagú klikk. Bizonýıtsuk
be, hogy létezik két ember, aki, ha elhagyja a társaságot, már nem marad 3-tagú klikk.


