
Kombinatorika

1. Egy téren egy emlékművön 12 zászlórúd található, egy-egy zászlóval a tetején. Anna a téren (az emlékműn
kívül) sétálgatva a zászlórudak látszólagos sorrendjét nézi. Legfeljebb hányféleképpen láthatja a zászlók
sorrendjét? (Anna azt nézi, hogy az emlékművel szembefordulva balról jobbra milyen sorrendben követ-
keznek a zászlók. A zászlórudak elhanyagolható vastagságúak, a tér elég nagy, azokat az eseteket, amikor
zászlók/zászlórudak takarásban vannak nem számoljuk.)

2. Van egy n ≥ 4-elemű kavics-kupacunk. Két játékos a következőt játssza. Felváltva lépnek. A soron következő
játékos kiválaszt egy legalább 4-elemű kavicskupacot, és két (nemüres) részre bontja. Aki nem tud lépni,
veszít. Milyen n értékre van nyerő stratégiája az első játékosnak?

3. Egy városban 3 iskola van, mindegyikbe n gyerek jár. Minden gyerek összesen n+ 1 másikat ismer a másik
két iskolából. Bizonyítsd be, hogy kiválasztható 3 gyerek különböző iskolákból, akik ismerik egymást.

4. Egy városban három iskola van, ezek A,B és C, melyek mindegyikébe legalább egy diák jár. Bárhogyan
választunk három diákot, egyet A-ból, egyet B-ből, egyet C-ből, van közöttük kettő, akik ismerik egymást,
és van közöttük kettő, akik nem ismerik egymást. Bizonyítsuk be, hogy az alábbiak közül legalább egy
teljesül:

Van olyan diák A-ban, aki minden diákot ismer B-ből.

Van olyan diák B-ben, aki minden diákot ismer C-ből.

Van olyan diák C-ben, aki minden diákot ismer A-ból.

5. Egy valós számokból álló véges sorozatban bármely 7 egymást követő tag összege negatív, míg bármely 11
egymást követő tagé pozitív. Állapítsuk meg a sorozat maximális tagszámát!

6. 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!

Az első feladathoz esetleg rávezető feladatok:

• Legfeljebb hány részre osztja n egyenes a síkot? Bizonyítsuk indukció nélkül!
• Adott n pont a síkon, bármely kettőn át fektetünk egy egyenest. Az így kapott egyenesek legfeljebb hány

részre osztják a síkot?


