Kombi/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 fiúlány pár, akik kölcsönösen kedvelik egymást?
Megoldás
Vegyük egy gráf csúcsainak az embereket, legyenek egy halmazban a fiúk és egy másikban a
lányok. Egy fiútól akkor húzunk be egy élt egy lányhoz, ha vagy ő kedveli a lányt (kék él),
vagy a lány kedveli őt (piros él). Összesen a két halmaz között n*n db élt tudunk behúzni,
azaz akkor biztosan lesz kölcsönös kedvelés (valamelyik pár között piros és kék él is), ha a
fiúk által kedvelt lányokhoz behúzott élek száma plusz a lányok által kedvelt fiúkhoz behúzott
élek száma összesen nagyobb, mint n*n (hiszen ekkor csak akkor nem lenne kölcsönös
kedvelés, ha el lehetne osztani az éleket úgy, hogy egyiket se húzzuk be többször, de akkor
maximum n*n élt tudnánk behúzni, ami kevés). Tehát a feltétel:
n*n<n*a+n*b /:n
n<a+b
Ha n>=a+b, akkor létezhet olyan elosztása az éleknek, ahol egyiket se húzzuk be többször,
mégpedig úgy, hogy minden lányhoz jön a db fiútól él, s minden lánytól megy azon az a db
fiún kívüli fiúkból b db-hoz él. (Csizmadia Viki)
Például így:
Konstrukció ( Kerekes Anna):
Indexeljük (mod n) a lányokat és a fiúkat
Kedvelje Li (az i-edik lány) a következőket: Fi+1, …, Fi+b.
Kedvelje Fi (az i-edik fiú) a következőket: Li, Li+1, …, Li+a-1
Könnyen láthatjuk, hogy ez jó, hiszen Fi-t a következők kedvelik: Li-1, …, Li-b és mivel
a+b<n+1, { Li-1, …, Li-b} és { Li, Li+1, …, Li+a-1} diszjunkt halmazok.
Érdemes egy n*n-es táblázatban (sorok-lányok, oszlopok-fiúk) ábrázolni a két színnel, mely
éleket húztuk be (pirossal, kékkel)

3. feladat
Tekintsük a leghosszabb utat a gráfban, az ezt alkotó csúcsok legyenek rendre A1 , A2 , ... Ak . Az
A1 csúcsból legalább 3 él indul ki, ezek közül egy A2 -be vezet, két másik vezessen X-be és Y -ba. X
és Y egyaránt A2 , ... Ak közül kell kikerüljön (ellenkező esetben XA1 vagy Y A1 élet az előbbi úthoz
csatolva egy hosszabb utat kapnánk, ami ellentmondás).
Legyen X = Ai és Y = Aj . A 2, i és j számok közül kettőnek biztosan megegyezik a paritása.
Ekkor vegyük a leghosszabb útnak a két azonos paritású indexű csúcs közé eső részét és egészı́tsük ki
A1 -gyel, ı́gy megkapjuk a páros hosszú kört.

3. feladat
Állítás: ha egy gráfban P foka legalább 2 és minden más csúcs foka legalább 3, akkor van benne páros
hosszú
kör.
Bizonyítsuk még teljesebb indukcióval (a csúcsok fokára alkalmazzuk az indukciót):
Ha ≤ 3, akkor nem lehet rá igaz, hogy P foka legalább 2 és minden más foka legalább 3. Ha n=4,
akkor az egy teljes gráf és van benne 4 hosszú kör (hiszen a fokszámok összege legalább 3∙3+2=11, de
nem lehet páratlan a fokszám összeg, így legalább 12, de ez azt jelenti, hogy ez egy teles gráf).
Most tegyük fel, hogy

≤ -ra kész vagyunk. Vegyünk egy k+1 csúcsú gráfot. Mivel legalább

éle van, nem lehet fa, hiszen

+2

+ 2 > . Így van benne kör. Vegyünk egy α kört, melynek csúcsai A1,

A2, …, Am. Ha α páros hosszú kész vagyunk, így legyen páratlan hosszú.
1. eset
Ha van egy (Ai, Aj) csúcspár amelyek között vezet út, amely nem tartalmazza α csúcsait
(persze Ai, Aj-t tartalmazza). Ekkor (Ai, Aj) két útra (s-re és t-re) bontja α-t. Az út amelyet
találtunk Ai-ből Aj-be legyen u. s és t hosszának paritása különböző (a hossz az élek száma),
hiszen α páratlan hosszú kör. Így az s és u által alkotott kör, vagy a t és u által alkotott kör
páros hosszú, és kész vagyunk.
2. eset
Ha bármely Ai és Aj között csak a körön át vezet út. Ez azt jelenti, hogyha a kör éleit
elhagynánk, akkor m komponensre esne szét a gráfnak azon komponense, amelyben α van
(lehet, hogy a gráf eredetileg is több komponensű). Ezekben a komponensekben egy-egy Ai
lenne. Dolgozzunk most ezekkel a komponensekkel. Mivel legfeljebb egy pont lehet a
gráfban, ami nem legalább 3 fokú, van olyan Ai, amelynek a komponensében Ai-n kívül
minden csúcs foka legalább három és Ai foka az eredeti gráfban legalább 3, így az „új
gráfban” legalább 1 (hiszen vagy egy Ai foka 2, és akkor minden más csúcs foka 3, vagy
minden Ai foka 3 és van egy csúcs, aminek a foka 2, de α-nak legalább 3 csúcsa van, így lesz
megfelelő Ai-nk) .
Ha Ai foka legalább kettő (miután a kör éleit elhagytuk) akkor az indukciós feltevés alapján
ebben a komponensben van páros hosszú kör.
Ha Ai foka 1, akkor hagyjuk el Ai-t. Az így megmaradt komponensben Ai szomszédjának a foka
legalább 2, a többi csúcs foka legalább 3, így alkalmazhatjuk az indukciós feltevést, és
találunk páros hosszú kört ebben a komponensben.

5. feladat
Legyen a helyes válaszok száma h.
a) feladat
Ha minden diák megbukott, akkor minden diák legfeljebb

kérdésre válaszolt helyesen ( ha k=2l,

akkor ez l-1 helyes válasz, ha k=2l+1, akkor ez l helyes válasz, azaz tényleg legfeljebb ennyi kérdésre
≥ ℎ =>

válaszolhattak helyesen). Így
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Ha minden kérdés könnyű, akkor mindegyiket legalább

≥ 2ℎ

-en válaszolták meg helyesen (ha n=2l,

akkor ez l ember, ha n=2l+1, akkor ez l+1ember, azaz tényleg legalább ennyi ember válaszolt
helyesen). Így

≤ ℎ =>

De így a következőt kaptuk:

≤2
≤2

≤ 2ℎ.
≤ 2ℎ ≤ 2

≤

−1

, de kn>(k-1)n. Így ez nem

állhat fenn.
b) feladat
Ha minden kérdés nehéz, akkor minden kérdést legfeljebb

ember válaszolhatott meg helyesen

(ha n=2l, akkor ez l ember, ha n=2l+1, akkor ez l ember, azaz tényleg legfeljebb ennyi ember
válaszolhatta meg helyesen), így ℎ ≤

=> 2ℎ ≤ 2

≤

Ha minden ember átment, akkor minden ember legalább

.
kérdést válaszolt meg helyesen (ha k=2l,

akkor ez l helyes válasz, ha k=2l+1, akkor ez l+1 helyes válasz, azaz tényleg legalább ennyi kérdést
kellett helyesen megválaszolniuk). Így
Így a következőt kapjuk:

≤2

≤ ℎ =>
≤ 2ℎ ≤ 2

≤2
≤

≤ 2ℎ.
, így mindenhol egyenlőség van, azaz k és

n is páros, de ha párosak, akkor tényleg egyenlőség van.
Konstrukció ha n és k is páros: számozzuk meg a diákokat 1-től n-ig. Ha minden diák pontosan azokat
a feladatokat oldja meg jól amelyek sorszámának paritása megegyezi a saját sorszámának paritásával,
akkor teljesül a b) állítása.

6. feladat
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Töltsük ki a táblázatot az ábrán látható módon az 1, 2,
3, 4 számokkal. Jól látszik, hogy a 2x2-es négyzet és a
másik négy mezőből álló dominó 1-et 1-et fed le
minden számból bárhogy is rakjuk le a táblára. A táblán
van (n-1)(n-1) db 4-es, n(n-1) db 3-as, n(n-1) db 2-es és
n2 db 1-es. Mivel a négy mezőt letakaró dominók
ugyanannyit fednek le minden számból és az L alakú
dominó pedig lefed három különböző számot (egyet
pedig kihagy) kell 2n-1 olyan L alakú, ami 4-es hagyja
ki, hiszen 2n-1-gyel kevesebb 4-es van mint, 1-es, és
kell n olyan, ami a 3-ast hagyja ki, hiszen n-nel
kevesebb 3-as van, mint 1-es és kell n olyan, ami a 2est hagyja ki, hiszen n-nel kevesebb 2-es van, mint 1es. Így kell legalább 2n-1+n+n=4n-1 L alakú dominó.

7. feladat
Állítás: ha van n oszlop, akkor szükség van legalább 2𝑛−1 sorra.
Bizonyítsuk az állítást teljes indukcióval.
n=2. Ha van egy sor, akkor kell egy másik sor, amelynek az elemei különböznek az első elemeitől, így
kell két sor.
Tegyük fel, hogy n=k-ra beláttuk, hogy kell 2𝑘−1 sor. Most lássuk be k+1-re.
Vegyünk egy minimális sorszámú k+1 oszlopos táblázatot. Legyen a k+1 oszlop O1, O2, …, Ok+1, a sorok
pedig S1, S2, …, Sm. Osszuk szét a sorokat halmazokba aszerint, hogy milyen elem áll az utolsó
oszlopukban. Minden halmaznak egy jó k oszlopos táblázatnak kell lennie, ha elhagyjuk az utolsó
elemüket (azt ami az utolsó oszlopban van), hiszen ha az eredeti táblázatban kiválasztottuk Oa-t és
Ob-t (a,b≤k) és Sc, akkor volt Sd úgy, hogy Sc és Sd csak Oa-ban és Ob-ben különbözik, és így Sc-nek és Sdnek egy halmazban kell lennie. Ez azonban azt is jelenti, hogy minden halmaz elemszáma legalább
2𝑘−1 . Így csak akkor lehetne kevesebb a sorok száma, mint 2𝑘 , ha csak egy halmaz van, de ez
triviálisan nem lehet, hiszen akkor nem lenne két sor, ami az utolsó oszlopbeli elemében különbözne.
A feladat kérdése n=10 volt, ahol beláttuk, hogy legalább 29=512 sor van.

8. feladat
A mezőkre úgy fogunk hivatkozni, hogy a bal felső sarok az (1,1) és az (i,j) mező az iedik sor j-edik mezője. Tegyük fel, hogy a jobb felső sarokban ég a lámpa de sehol
máshol. Minden mezőbe képzeljük azt a számot, ahányszor azt a mezőt választottuk.
Egy mező pontosan akkor nem világít a végén, ha őt és szomszédait páros sokszor
kapcsolgattuk. Nézzük az első ábra színezését. Ez azt jelenti, hogy a kék mezők
összege páratlan. A többi azonos színnel színezett mezők összege páros (hiszen
például a sárga mezők a (4,5) mező és szomszédjai, így ha a (4,5) mező nem ég, akkor az összegük
páros). A kimaradt két fehér mezőnek az összege legyen A.
A most nézzük a második színezést Most az összes színezett mező összege páros, és
ugyanaz a két mező maradt ki, amelyek összege A. De ez azt jelenti, hogy a mezők
összegének 2-es maradéka egyszerre A és A+1. Hasonlóan kapjuk, hogy a (2,3) mező,
a (4,1) mező és az (5,3) mező nem lehet az utolsó égő lámpa. Forgásszimmetria miatt
a harmadik ábrán feketével jelölt mezők nem maradhattak utolsónak:

A maradék 5 elem kétféle, hiszen (2,2), (2,4), (4,2), (4,4) forgatással egymásba
vihetők. Mutatunk lépéssort, aminek a végén (3,3), majd (4,4) marad csak égve a
táblán.
1. eset: (3,3)
Lépéssor: (1,1); (1,2); (2,3); (3,1); (3,3); (4,1); (4,5); (5,2); (5,3); (5,5) (az utolsó lépés előttig
lépésenként ábrázolom a pillanatnyi képét a táblának. A fekete a felkapcsolt lámpát jelöli).

2. eset: (4,4)
Lépéssor: (1,3); (2,3); (2,4); (2,5); (3,2); (4,1); (4,2); (4,4); (4,5); (5,2); (5,4)

Legyenek a gráf csúcsai az emberek. 2 ember össze van kötve, ha ismerik egymást. A 3-as klikkek
ekkor háromszögek.
Tegyük fel, hogy találtunk egy ilyen gráfot (amiben nincs
két ilyen pont)! Ebben kell lennie háromszögnek,
különben tetszőleges kettőt elhagyva igaz lenne. Legyen
ez a háromszög az ábrán látható. Ekkor ha elhagyjuk a B
és C csúcsokat, akkor marad háromszög az indirekt
feltevés miatt, de ennek a megmaradt háromszögnek lesz
közös pontja az ábrán látható háromszöggel => a három
csúcsból pontosan az A csúcs közös csúcs vele.

De így átrendezhető a gráf az ábrán látható elrendezésbe.
De ekkor az sem lesz jó, ha az A és C csúcsokat hagyjuk el,
azaz a fentihez hasonlóan van a B csúcsból háromszög,
aminek az A és C csúcsokkal nincs közös csúcsa. De ennek
kell közös pontja legyen a DEA háromszöggel, ami nem
lehet az A. Így szimmetria miatt feltehető, hogy a D. Így
két lehetőség van, vagy a háromszög másik csúcsa az E,
vagy egy eddig ismeretlen csúcs.

1. eset: Ekkor az A és B csúcsok elhagyása nem jó, azaz van
még háromszög. De ennek van közös csúcsa az EBA
háromszöggel, azaz az E csúcsa. Hasonlóan az ABC-vel is,
azaz a C is. Így az E és C csúcsok csúcsai egy háromszögnek,
azaz össze vannak kötve. De hasonló gondolatmenettel a C
és D is össze van kötve. De ez már azt jelenti, hogy ez egy 5ös klikk.

2. eset: Ekkor a fentiek miatt (a D és B elhagyása miatt) A
és F össze lesz kötve. Hasonlóan D és A elhagyása miatt E
és B össze lesz kötve.

De így ezután a D és B csúcsok elhagyása miatt E
és F is össze lesz kötve. Azaz az A, B, F, D, E
csúcsok 5-ös klikket alkotnak.
Így mindenképp lesz ekkor 5-ös klikk, azaz ha nincs
5-ös klikk, lesz 2 csúcs, amit ha elhagyunk, nem
lesz háromszög.

