
Véges matematika II. haladó gyakorlat

8. feladatsor, Megoldások

1. Egy n csúcsú teljes gráf éleit kiszíneztük pirosra és kékre úgy, hogy a legnagyobb piros teljes részgráf
mérete k, a legnagyobb kéké l. Melyik Ramsey számról milyen következtetést vonhatunk le ebb®l?

Megoldás: Egy konkrét színezés egy ellenpélda lehet arra, hogy egy teljes gráfot valahogy kiszínezve
mégsincs se az egyik színb®l, se a másik színb®l az elvárt méret¶ részgráf. Az adott színezés bizonyítja, hogy
egy Kn gráfnak van olyan színezése, amiben nincs sem k+1 csúcsú teljes piros részgráf, és nincs benne `+1
méret¶ teljes kék részgráf sem. Azaz az n még biztosan szigorúan kisebb, mint R(k + 1, `+ 1).

2. Egy n csúcsú teljes gráf éleit kiszíneztük pirossal és kékkel. Az alábbi állítások közül melyikb®l következik,
hogy van a gráfban 5 csúcs, melyek közt minden él piros?

a) n < R(5, 5);
b) n ≤ R(5, 4);
c) n ≤ R(5, 5) és nincs kék teljes 5-ös;
d) n ≥ R(4, 5) és nincs kék teljes 5-ös;
e) n ≥ R(4, 5) és nincs kék teljes 4-es;
f) n ≥

(
8
4

)
;

g) n = 10000 és nincs kék háromszög.
Megoldás:

a) 1 < R(5, 5) és K1-ben biztos nem lesz öt csúcsú teljes részgráf. . . így ebb®l nem következhet. Általában:
akkor lehet esélyünk, ha n-re alsó korlát van.

b) Nyilván ugyanígy nem következik.
c) Ez is hasonló, mint a fentiek.
d) Ez már bíztatóbb. De az R(4, 5) Ramsey-szám de�níciója szerint egy ekkora méret¶ teljes gráf éleit két

színnel színezve csak azt tudhatjuk, hogy vagy van kék teljes 5-ös, vagy van piros teljes 4-es. Ha nincs
kék teljes ötös, a feltétel még úgy is teljesülhet, hogy van benne teljes piros négyes (de piros ötös létezését
nem feltételezhetjük).

e) Na, ez már elég. Ha n ≥ R(4, 5), akkor Kn éleit pirossal-kékkel színezve biztosan lesz vagy kék K4, vagy
piros K5, és ha kék K4 nincs, ez csak úgy teljesülhet, ha van piros K5.

f) n ≥
(
8
4

)
=
(
5+5−2
5−1

)
≥ R(5, 5), de ez mégsem elegend®, hiszen ha minden élet kékkel színezünk, biztos nem

lesz benne piros teljes ötös.
g) n = 10000 > 15 =

(
5+3−2
3−1

)
≥ R(5, 3), tehát Kn éleit pirossal-kékkel színezve biztosan lesz vagy kék

háromszög, vagy piros teljes ötös, és ha nincs kék háromszög, ez csak úgy lehet, ha van piros ötös.

3. Mutassuk meg, hogy hat egész szám közül mindig ki tudunk választani hármat, melyek páronként relatív
prímek vagy páronként nem relatív prímek!

Megoldás: A Ramey-elmélet triviális alkalmazása: rendeljünk a számhalmazhoz egy 6-csúcsú teljes
gráf csúcsait, és színezzük az éleket pirosra/kékre aszerint hogy a megfelel® számpár relprím/ nem-relprím.
Mivel R(3, 3) = 6, lesz egyszín¶ háromszögünk tutira, amib®l az állítás adódik.

4.* Adjunk konstrukciót annak igazolására, hogy R(k, k) > (k − 1)2!
Megoldás: Ehhez kell a K(k−1)2 teljes gráf éleinek pirossal és kékkel egy olyan színezése, amiben sem

piros Kk, sem kék Kk részgráf nem található. Feleltessük meg egy (k−1)× (k−1)-es rács (k−1)2 pontjának
a gráf csúcsait, és két csúcs között piros legyen az él, ha a rács azonos oszlopában van az adott két csúcsnak
megfelel® pont, és legyen az összes többi él kék szín¶.



Ha akármilyen módon veszünk k darab csúcsot a gráfból, biztos nem lehet mind ugyanabban az oszlopban,
és ezért ezek nem alkothatnak teljes piros részgráfot. De nem lehet mind különböz® oszlopban sem (mert
nincs annyi oszlop a rácsban), így nem alkothatnak teljes kék részgráfot sem.

5. Tegyük fel, hogy tudjuk, hogy R(3, 4) = 9. Mutassuk meg, hogy R(4, 4) ≤ 18! Igaz-e ugyanez, ha csak
azt tesszük fel, hogy R(3, 4) ≤ 9?

Megoldás: Használjuk a tanult rekurziót: R(k, `) ≤ R(k−1, `)+R(k, `−1). R(4, 4) ≤ R(3, 4)+R(4, 3) =
2 ·R(3, 4) = 18. Nyilván ha csak azt tudjuk, hogy R(3, 4) ≤ 9, akkor 2 ·R(3, 4) ≤ 18, de ebb®l is következik
a kívánt eredmény.

6.* Mutassuk meg, hogy R(3, 4) = 9
Megoldás: El®ször azt mutassuk meg, hogy R(3, 4) ≤ 9, azaz azt, hogy ha K9 éleit pirossal és kékkel

bárhogyan is színezzük, biztos lesz vagy kék szín¶ háromszög, vagy piros szín¶ teljes négyes. Ha K9 éleit
pirossal és kékkel színezzük, akkor egy tetsz®leges csúcsából kiinduló nyolc él közül vagy pontosan három kék
és öt piros, vagy lesz legalább négy kék, vagy ha legfeljebb kett® kék, akkor lesz legalább hat piros.

Gondoljuk meg, hogy az nem lehet, hogy mind a kilenc csúcsból három kék és öt piros él indul ki (ekkor a
kék élek részgráfjában a fokszámösszeg 27 lenne, ami páratlan). Tehát lesz legalább egy olyan csúcs, amib®l
nem három kék és öt piros él indul ki, hanem vagy legalább négy kék, vagy legalább hat piros. (Nevezzük el
ezt a csúcsot A-nak.)

Ha A-ból legalább négy kék él indul ki, ezek A-tól különböz® négy végpontja között vagy van kék él (és
ekkor ennek a két végpontja �A�-val együtt kék háromszöget alkot), vagy minden köztük men® él piros, és
ekkor ezek piros K4-et alkotnak.

Ha A-ból legalább hat piros él indul ki, ezek A-tól különböz® hat végpontja között vagy eleve van kék
háromszög, vagy van piros háromszög, aminek csúcsai az A-val együtt piros K4-et alkotnak.

Azt, hogy R(3, 4) > 8 azzal bizonyíthatjuk be, hogy megadjukK8 éleinek egy alkalmas színezését, amiben
nincs piros K4, ugyanakkor kékb®l még háromszög sem. Könny¶ látni, hogy ha egy szabályos 8-szög oldalai
és f®átlói kékek, a többi piros, akkor ez a színezési teljesül.

7. Mutassuk meg, hogy

R(k1, k2, . . . , kr) ≤ R(k1 − 1, k2, . . . , kr) +R(k1, k2 − 1, . . . , kr) + · · · ,+R(k1, k2, . . . , kr − 1)− r + 2.

Megoldás: Alkalmazzuk az el®adáson tanult rekurziót, ami az Erd®s-Szekeresben megjelent. Egy
csúcsból körbenézve skatulya elvb®l adódik, hogy nem vezethet egyszerre az els® szín¶ élb®l kevesebb
mint R(k1 − 1, k2, . . . , kr) a másodikb®l kevesebb mint R(k1, k2 − 1, . . . , kr) ... az utolsóból kevesebb mint
R(k1, k2, . . . , kr − 1) , mert akkor nem jön ki az összes n− 1 él. Ha viszont valamelyik színb®l a mennyiség¶
él vezet, akkor indukcióval készen vagyunk.

8. Igazoljuk, hogy ha adott 6 tetsz®leges irracionális szám, akkor lesz közöttük 3, hogy ezek páronkénti
összege is irracionális. Igaz-e az állítás 5-re?

Megoldás: Az els® részben gráfot rendelünk az objektumunkhoz (számhalmaz): csúcsokat a számokhoz,
kék éleket az irrac, pirosakat a rac összeget adó párokhoz. Mivel R(3, 3) = 6, lesz egyszín¶ háromszög. Ha
ez a háromszög kék: kész vagyunk. Mi van ha piros? Nos, az nem lehet, mert akkor nem csak a három
szám páronkénti összege, de a teljes összege is racionális volna, ebb®l az összegb®l valamely páronkénti
összeget levonva pedig azt kapnánk, hogy a három szám valamelyike (s®t hát mindegyike) racionális, ami
ellentmondás.

Ugyanez a gondolatmenet n = 5-re nem m¶ködik közvetlenül. Ám közvetve igen: továbbra is a kék
háromszög létezését akarjuk, csak most 5-pontú kett®-színezett gráfban, ami a számhalmaz páronkénti össze-
géb®l adódik. Piros háromszög nincs, ezt az el®bb láttuk. Mi lenne, ha kék sem lenne? Akkor ez olyan
kettt®-színezése lenne az éleknek, ami pont azt bizonyítja hogy R(3, 3) > 5. Ilyen kett®színezés pontosan
az, ha mindkét szín egy C5-öt vagyis 5 hosszú kört ad. Nade ez sem lehet: pirosból az 5 hosszú kör létezése
ugyanúgy ellentmondásra vezetne (azzal hogy minden szám irrac), mint a 3 hosszú kör létezésének feltétele
esetén. Vagyis ez sem lehet, marad az az eset hogy van K3 ami kék.

Kicsit újragondolva a kérdést, voltaképpen páratlan csúcsszámra az (xi+xi+1)minden i-re piros feltételb®l
ugyanígy adódik, hogy

∑n
i=1 xi is racionális, és onnan

∑
xi− (x2 + x3)− (x4 + x5)− . . .− (xn−1 + xn) = x1



is, ami ellentmondás. Szóval piros páratlan kör egyáltalán nincs a gráfban. Nade a tanult karakterizáció
szerint ekkor a piros élek páros gráfot feszítenek, és a páros gráf két osztályán belül minden él kék. Mivel
van dn/2e nagyságú osztály, ami esetünkben (n = 5 esetében) 3, így van kék háromszög.

9. Megadható-e a síkon végtelen sok pont úgy, hogy bármely három olyan valódi háromszöget határoz meg,
melynek van racionális és irracionális hosszúságú oldala is?

Megoldás: A sík megadott pontjai közötti szakaszokat színezzük pirossal, ha irracionális a hossza, és
kékkel, ha racionális a hossza. Látható, hogy már hat csúcs sem adható meg a kívánt módon, nemhogy
végtelen sok, hiszen R(3, 3) = 6, vagyis lesz egyszín¶ háromszög.

10.* Ismert, hogy a d dimenziós térben legfeljebb d+ 1 különböz® pontot lehet megadni úgy, hogy bármely
kett® távolsága ugyanannyi legyen. Meg lehet-e adni végtelen sok pontot, ha kétféle távolságot engedünk
meg köztük?

Megoldás: Modellezzük geometriai a pontokat egy teljes gráf csúcsival, és színezzük az egyik meg-
engedett távolságra lév® pontok közötti éleket kék színnel, a másik megengedett távolságra lév® pontok
közötti éleket pirossal. Ha több geometriai pontot vettünk fel (akárhogyan is) a d dimenziós térben, mint
R(d + 2, d + 2), akkor lesz egyszín¶ Kd+2 ami azt jelentené, hogy ennek a csúcsai a d dimenziós térben
d + 2 olyan különböz® pont, hogy bármelyik kett® távolsága ugyanannyi, ami ellentmondás lenne, azaz ha
megadható lenne végtelen sok pont a feladat feltételeinek megfelel®en, akkor végtelen nem lehetne nagyobb,
mint R(d+ 2, d+ 2) ≤

(
2d+2
d+1

)
, de ez véges szám.

11. 17 tudós összesen három témáról folytat levelezést, bármely kett® pontosan egyr®l. Mutassuk meg, hogy
van köztük három, akik páronként ugyanarról leveleznek!

Megoldás: A feladat azt mondja, hogy ha K17 éleit három színnel (piros, kék, sárga) színezzük, biztos
lesz egyszín¶ háromszög. (Csúcsok: tudósok, színek: a témák.) Bármely (most �A�-nak nevezett) csúcsból
16 él indul ki, és skatulya-elv miatt lesz ezek között legalább hat egyszín¶. (Nevezzük ezt a színt pirosnak.)
Ezen legalább hat piros szín¶ él �A�-tól különböz® hat végpontja közötti élek között ha van piros szín¶ él,
akkor ezen él két végpontja �A�-val együtt egy piros háromszöget alkot. Ha ezen hat csúcs között csak kék és
sárga szín¶ élek vannak, akkor R(3, 3) ≤ 6 miatt ezek között lesz vagy kék háromszög, vagy sárga háromszög.


