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2. feladat – Kerekes Anna 

 

Bebizonyítom, hogy a 4k+3 elemszám, és a 1,2,3, a vesztes halmaz. 

Teljes indukcióval: 

A 1,2,3 az triviális => n=0-ra kész vagyunk. 

Nyerési stratégia: 

Ha nem 4k+3 alakú az elemszám, akkor vegyünk el l db elemet, ahol l<4, és 4k+3 elemszámot kapunk. 

Ha 4k+3 darab elem van, akkor megmutatjuk, hogy az ellenfélnek van nyerő stratégiája: 

a0 darab 4k+0, a1 darab 4k+1, a2 darab 4k+2, és a3 darab 4k+3 felbontható csoport van. 

Megjegyzés: akkor legyen felbonthatatlan ha 1, 2, vagy 3 darab van benne. 

Bebizonyítjuk, hogyha a0 és a1 és a2 is páros akkor az vesztes állás. 

Teljes indukcióval: 

Ha bebizonyítjuk hogy ugyanez az állapot elérhető 1 tetszőleges lépés utáni lépéssel, akkor indukciós 

feltétetellel (miszerint kevesebb számú elemre az állítás igaz) bebizonyítottuk az állítást. 

1. eset: Két felbonthatatlan részre bontja valamely halmazt, ami nem 4k+3 alakú. 

Ekkor a halmaz egy másik elemét (mivel páros számú így van másik) 4k+3 alakúra változtatjuk, 

1,2,vagy 3 elem elvételével. 

2. eset: 1 felbontható és 1 felbonthatatlan halmazt csinált valamely halmazból. Azaz elvett 1,2 vagy 3 

elemet valahonnan. Ekkor vegyünk el mi is 1,2 vagy 3 darabot, hogy a maradékosztály a régi legyen. 

3. eset: 2 tovább felbontható halmazt csinált. 

3.0 eset: 1 darab 4k+3 alakú van a bontásban, a másik halmaz bármi más. 

Ekkor a másikból is csináljunk 4k+3 alakút és kész vagyunk. 

3.1 eset: 4k+r alakút bontott 4k és 4k+r alakúra. 

Ekkor a 4k alakút bontsuk 2 db 4k alakúra, vagy ha ez nem tehető meg (mert épp 4 darab van 

benne), akkor bontsuk két felbonthatatlanra. 

3.2 eset: 

4k alakút két 4k alakúra bont: Lásd 3.1 eset 

4k alakút bontott 4k+1 és 4k+3 -ra: Lásd 3.0 eset 

4k alakút bontott 2 darab 4k+2 –ra: Ekkor 1 másik 4k-s csoport megszüntetése vagy 

szétbontása 2 db 4k alakúra, mint 3.1-ben is jó. 

3.3 eset:  

4k+1 alakút bontott 4k és 4k+1-re. Ekkor 3.1 eset 

4k+1 alakút bontott 4k+2 és 4k+3-ra, Ekkor 3.0 eset 

3.4 eset: 

4k+2 alakút bontott 4k és 4k+2-re: 3.1 eset 

4k+2 alakút bontott két 4k+1-re. Ekkor egy másik 4k+2-es csoporttal tegyük ugyanezt, vagy ha 

nem tudjuk (mert épp 6 darab), akkor szüntessük meg, bonthatatlanra bontással. 

4k+2 alakút bontott két 4k+3-ra. Ekkor egy másik 4k+2-es csoporttal tegyük ugyanezt, (ebben 

az esetben az is jó, ha bonthatatlanra bontjuk, azaz 3 darabosra, mert a 4k+3 alakú 

csoportból mindegy mennyi van.) 



  



3.5 eset: 4k+3 alakút bontunk. 

Itt az 1. esetet újra kell vizsgálni, mert ott feltettük, hogy nem 4k+3 alakút bontunk két 

bonthatatlanra. De mivel a 7-et nem lehet két felbonthatatlanra bontani, így kész vagyunk. 

4k+3 alakút bontott 4k és 4k+3-ra: 3.1 eset 

4k+3 alakút bontott 4k+1 és 4k+2-re. Ekkor a 4k+2-ből vegyünk el 1 elemet, és kész vagyunk. 

Nincs több eset, és a vesztes állásból mindig el tudtuk érni, hogy vesztes állásba kerüljön az 

ellenfelünk miután lépett ő is bármit, és mi is a stratégia szerint, azaz kész vagyunk, a bizonyítással 

miszerint a 4k+3 kezdeti állás is vesztő. 

Ebből következik, hogy minden nem 4k+3 nyerő, mert 1,2vagy 3 kő elvételével elérhetjük, hogy 4k+3 

legyen a kövek száma az ellenfélnek. 



3. feladat 

 

Tegyük fel, hogy nem igaz minden esetben. 

Elneveztem a 3 iskolát A-nak, B-nek és C-nek. 

Ekkor kiválasztjuk az összes diák közül azt (legyen „a”, és az A iskolába jár), akinek a legtöbb nem vele 

egy iskolába járó ismerőse jár egy iskolába (legyen B ez az iskola, számuk pedig legyen x). Ezután az 

„a” ismerősei közül, akik a 3., azaz a C iskolába járnak kiválasztunk egyet, legyen „c”. „c”-nek és „a”-

nak nem lehet közös ismerőse a B iskolában, mert különben igaz lenne az állítás, tehát „c”-nek 

maximum (n-x) ismerőse lehet a B iskolában (hogy biztosan ne lehessen közös ismerősük „a”-val). Ez 

azt jelenti, hogy az összesen n+1 ismerőséből a „c”-nek a többi az A iskolába jár, azaz egy iskolába 

n+1-(n-x)=x+1 ismerőse jár. Ez viszont nem lehetséges, hiszen azt mondtuk, hogy „a”-nak jár a 

legtöbb ismerőse egy iskolába, viszont most arra jutottunk, hogy „c”-nek több jár egy iskolába. Tehát 

„a”-nak és „c”-nek lesz közös ismerőse mindig, azaz igaz az állítás (mivel mindhárman ismerik 

egymást). 



Kombinatorika 

4. feladat – Kerekes Anna 

A feladat átfogalmazható úgy, hogy vannak csúcsaink három csoportban. A csoportok között minden 

él be van húzva, de a csoportokon belül nem futnak élek. Az így kapott gráfban kiszínezzük az éleket 

két színnel úgy, hogy ne legyen egyszínű háromszög (kék: nem ismerősök, piros: ismerősök). 

A bizonyítás legyen indirekt, azaz tegyük fel, hogy bármely A beli csúcsból indul kék él B-be, bármely 

B-beliből C-be és bármely C-beliből A-ba. Vegyük a legrövidebb kék kört a gráfban, ami sorban megy 

A-ból B-be, B-ből C-be, C-ből A-ba… (az indirekt feltevés miatt ha egy tetszőleges A –beli pontból 

indulunk, akkor tovább tudunk lépni, és mivel a gráf véges, ezért zárul a kör.) Ez legalább 6 hosszú, 

hiszen a gráfban nincs azonos színű élekkel rendelkező háromszög. Vegyünk most ebből a körből 

három csúcsot, amelyek különböző csoportokba tartoznak, és nem szomszédosak. Mivel a 

legrövidebb kör tagjai, köztük nem futhat kék él, ami azt jelenti, hogy ők egy piros háromszöget 

alkotnak, de ez ellentmond a feladat feltételének. 



5. feladat:

A sorozat tagszáma lehet 16, például a 8, 8, -21, 8, 8, 8, -21, 8, 8, -21, 8, 8, 8, -21, 8, 8 sorozat

megfelelő. (Bármely 7 szomszédos tag között pontosan 2 db (-21)-es és 5 db 8-as szerepel, ı́gy az összeg

5 · 8− 2 · 21 = −2, ami negat́ıv. Bármely 11 szomszédos tag között 3 db (-21)-es szerepel, a többi 8-as,

ı́gy az összeg 8 · 8− 3 · 21 = 1, ami pozit́ıv.)

A sorozat tagszáma nem lehet 17 vagy annál több. Tegyük fel, hogy létezik egy legalább 17 tagú

a1, a2, ... an sorozat, amelyben bármely 7 szomszédos tag összege negat́ıv, de bármely 11 szomszédos

tag összege pozit́ıv. Ekkor

ai + ai+1 + ... + ai+10 > 0

ai+4 + ai+5 + ... + ai+10 < 0

=⇒ ai + ai+1 + ai+2 + ai+3 > 0

i = 1, 2, ...7 esetén.

Hasonlóan ai + ai−1 + ... + ai−10 > 0 és ai−4 + ai−5 + ... + ai−10 < 0, ı́gy ai + ai−1 + ai−2 + ai−3 > 0

minden i = 17, 16, ...11 esetén.

Így megkaptuk, hogy az a1, ... a17-ben bármely 4 szomszédos tag összege pozit́ıv.

Ezek szerint i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esetén igaz, hogy ai+ai+1+ai+2+ai+3 > 0 és ai+4+ai+5+ai+6+ai+7 >

0, ı́gy ai +ai+1 + ...+ai+7 > 0. Másrészt ai+1 +ai+2 + ...+ai+7 < 0 (hiszen 7 szomszédos tag összegéről

van szó). Ebből következik, hogy ai > 0.

Ezek szerint a1, a2, ...a7 > 0, ami viszont ellentmond annak, hogy a1 + a2 + ... + a7 < 0. Tehát

ellentmondásra jutottunk, mégsem létezhet 17 (vagy több) tagú megfelelő sorozat.

Tehát a sorozat tagszáma legfeljebb 16 lehet.




