
Júliusi, augusztusi feladatsor - megoldásokSzép számmal érkeztek megoldások a júliusi és augusztusi feladatsorokra. Volt olyan feladat,amelyre több, teljesen különböz® bizonyítást is adtatok. Most a teljesség igénye nélkül muta-tunk párat a doban/LaTeX-ben érkezettek közül. A kés®bbi feladatsoroknál pont emiatt nagysegítség, ha a .tex �le-t is elkülditek nekünk, de természetesen más formátumú megoldásoknakis örülünk :)1, Egy pakli frania kártyából húzunk 12 lapot. Meglepetésünkre 3-3 bubi, dáma, király és ászvalamint 3-3 tre�, káró, szív és pikk van közöttük. Bizonyítsuk be, hogy ki tudunk választania lapjaink közül 4-et, melyek színben és �gurában is páronként eltérnek egymástól.Megoldás: (Horváth Hanga)Mivel egy pakli kártyából húzunk, ezért mind a négy formából egy szín fog hiányozni és eza négy szín különböz® lesz. (...) A bizonyítandó állítás azt mondja ki, hogy van négy olyankártya, amiken mind a négy szín és a négy forma is pontosan egyszer szerepel. Így most haegy 4*4-es táblázatban ábrázoljuk a kártyák lehetséges kombináióját, ahol kihúzzuk azt anégy mez®t, amik ninsenek a 12 kártyában, akkor elhelyezhetjük az oszlopokat és a sorokatúgy, hogy ez a négy mez® egy átlóba kerüljön. Ekkor az állítás azt jelenti, hogy a maradék12 mez® között van még 4, amik mind különböz® sorban és különböz® oszlopban vannak.De ez biztos, mivel a másik átló is ilyen.2, A k körön belül, O középpontjától egyenl® távolságra vegyük fel A és B pontokat a kör egyátmér®jén. Legyen P tetsz®leges küls® pont. Az AP -re illesztett Thalesz-kör a k kört M és
N pontban metszi úgy, hogy az AM és BN szakaszoknak nins közös pontjuk. Igazoljuk,hogy a BPN és APM szögek megegyeznek. (Tóth Emesét®l)Megoldás: (Kabos Eszter)Húzzuk be az MN szakaszt, ennek metszéspontja PB-vel legyen Q. Ekkor, mivel ANPMegy körön van, MAP∠ = MNP∠. Tehát ha PQN∠ = PMA∠ = 90◦, akkor készenvagyunk, mert a PQN és PMA háromszögeknek két szöge megegyezik, tehát a harmadik is,azaz AMP∠ = NPQ∠ = NPB∠. Legyen O2 a PA körüli Thálesz-kör középpontja. Ekkor
PB párhuzamos O2O-val, hiszen az O2O a PB-hez tartozó középvonal ABP háromszögben.
O2O pedig mer®leges MN-re, hiszen mind O mind O2 rajta van az MN felez®mer®legesén,tehát ez a felez®mer®leges az OO2. Így valóban PB mer®leges MN-re, tehát APM∠ =
NPB∠.3,4, Artúr király meghívja 100 lovagját az ünnepi várjátékokra. A várjátékok mind az 50 nap-ján délben egy kerek asztal köré szeretné ®ket leültetni ebédelni, természetesen � is velükétkezik. Meg tudhatja-e szervezni Merlin varázsló a lovagok és a király ülésrendjét, hogymindenki különböz® emberek szomszédságában üljön minden nap?Megoldás: (Vázlat. Sok megoldó használta ezt a konstrukiót.)



Jelölje Artúr lovagjait rendre L1, L2, . . . , L100. Az i-edik napon legyen a sorrend Artúr,
Li, L2i, . . . , L100i, ahol az indexek modulo 101 értend®ek. Mivel 101 prím, meggondolható,hogy minden szomszéd különböz® lesz.2. Megoldás (Ebben nem használjuk ki, hogy a 101 szám prím: minden páros lovagszámramutatunk konstrukiót)Általánosan tegyük fel, hogy a lovagok száma 2n. Rajzoljunk fel egy szabályos 2n-szöget aentrumával, enek súsai és entruma reprezentálják a lovagokat és a királyt. Vegyünk egyszomszédos súspárt, és húzzuk be az összes ezzel az éllel párhuzamos átlót (n darabot).A kiválasztott súspár egyik súsát kössük össze a entrummal, majd rajzoljuk be azösszes erre az átlóra mer®leges átlót is (n− 1 darab), végül a súsunkkkal átellenes súsotis kössük össze a entrummal. Az így berajzolt "ikkakkvonal" legyen egy körbeültetésirend. A további körbeültetési rendet ennek a konstrukiónak a körbeforgatásaival nyerjük.Egyszer¶en belátható, hogy így minden súspár ( lovagpár ) pontosan egy ültetési rendnéllesz szomszédos.5, Igazoljuk, hogy végtelen sok szám van, ami nem áll el® egyik természetes szám osztóinakösszegeként sem. (Az osztók alatt a pozitív osztókat értjük, például az osztók összege n = 6esetén σ(6) = 1 + 2 + 3 + 6 = 12.)Megoldás: (Kúsz Ágnes)Ha jól gondolom, prímosztók száma szerinti teljes indukióval belátható, hogy ha n =
pa11 pa22 ...pakk , akkor n pozitív osztóinak összege (1+p1+p21+...+pa11 )(1+p2+p22+...+pa22 )...(1+
pk+p2k+...+pakk ) Legyen 2p = (1+p1+p21+...+pa11 )(1+p2+p22+...+pa22 )...(1+pk+p2k+...+pakk ),ahol p egy prímszám. Könnyen látható, hogy az 1 és a 2 nem írható fel (1+pi+p2i + ...+paii )alakban, tehát 2p = (1 + p1 + p21 + ... + pa11 ) Mivel 2p páros, így p1 nem lehet kett® és azösszeg páros sok tagból kell, hogy álljon (hiszen a tagok páratlanok). Tehát ai páratlan.
(1+ p1+ p21+ ...+ pa11 ) = (p1+1)(p01+ p21+ ...+ pai−1

1 ). Ha p01+ p21+ ...+ pai−1

1 > 1, akkor van
2p-nek 2 és 2p-t®l különböz® páros osztója (pi + 1), ami nem lehet. Tehát 2p = pi + 1 alakúkell, hogy legyen. Végtelen sok 3k + 2 alakú prím van, így 2p− 1 = 6k + 4− 1 = 3(2k + 1)végtelen sok p-re nem lesz prím, tehát végtelen sok p-re a 2p nem írható fel a feladatban kértmódon.2. MegoldásvázlatKuls: az osztók összege sosem lehet 3-nál nagyobb 3-hatvány.Figyeljük meg az osztóösszegre bizonyított formulát, és nézzük meg, hogyan lehetne mindentényez®je 3-hatvány. Vegyük észre, hogy 3-mal akkor lenne osztható sak egy (1 + p1 + p21 +
...+pa11 ) szorzótényez®, ha p nem 2, és így mod 3 és mod 2 nézve a1 páros és 2-t ad 3-malosztva. Ekkor viszont (1+p1+p21) kiemelhet® lenne a tényez®b®l, ám ez a szám 3-nál ngyobbés nem osztható 9-el ( mod 9 ellen®rzés).3. MegoldásvázlatKuls: Nézzük meg, n-ig hány szám fordulhat el® osztóösszegként.Világos, hogy sak az n-nél nem nagyobb számok osztóösszege lehet legfeljebb n. Ugyanakkora nagy páros számok osztóösszege sem esik e tartományba! A 2/3n-nál nagyobb párosok



osztóüösszege n-nél nagyobb lesz. Így legfeljebb 5/6n érték fordulhat el® n-ig, azaz nemmarahat ki supán véges sok érték.4. MegoldásvázlatKuls: páratlan számok ritkán fordulnak el®.Az els® megoldás alapján könnyen látszik, hogy páratlan értékét sak négyzetszámok ésnégyzetszámok kétszereseinél vehet fel az osztóösszegfüggvény. Így n-ig a páratlan számnok,amik el®állnak, √n nagyságrendben fordulhatnak el®, míg számuk n/2.6, Egy f : R → R függvényre x + f(x) = f(f(x)). Keressük meg az f(f(x)) = 0 egyenletösszes megoldását.Megoldás: (Kabos Eszter)Vegyünk egy megfelel® x-et, azaz olyan x-szel dolgozunk, amire 0 = f(f(x)). Ekkor erre
0 = x + f(x), azaz f(x) = −x. Mindkét oldal f függvényét véve f(f(x)) = f(−x) = 0.
f(f(−x)) egyrészt a feladat feltétele szerint −x + f(−x), másrészt az el®z® egyenletbenmindkét oldal f -jét véve f(0). Így az olyan x-ekre, amiket használunk, −x+ f(−x) = f(0),valamint ezekre f(−x) = 0, tehát −x = f(0). Ez azt jelenti, hogy (az összses feltételnekmegfelel® függvénynél összesen) legfeljebb egy megfelel® x érték lehet. −x = f(0) = f(x),azaz mindkét oldal f függvényét véve f(f(x)) = f(f(0)) = 0. Tehát a 0 minden függvényesetében jó megoldás. Így sak a 0 lehet megoldás. Amennyiben az f(x) függvény f(x) =

Φ · x = 1+
√
5

2
· x, akkor ez valóban megoldás is. Tehát sak az x = 0 a megoldás a feladatkérdésére. (Azért vehetjük mindig az f függvényét az egyenletek két oldalának, mert fértékkészlete részhalmaza az értelmezési tartománynak.)7, Egy p(x) egészegyütthatós polinom három egész helyen is +1/ − 1-et vesz fel. Bizonyítsukbe, hogy ekkor nem lehet egész gyöke.Megoldás: (Kúsz Ágnes)Tegyük fel, hogy van egész megoldása, legyen ez a megoldás a. Ha p(x) lehet konstans, akkor

p(x) = 0, ekkor nins olyan hely, ahol +/ − 1 -et vesz fel, tehát vizsgálódjunk a legalábbels®fokú polinomok körében. Ekkor p(x) = (x− a)f(x), ahol f(x) is egész együtthatós. Az
x − a legfeljebb két helyen vehet fel +/ − 1-et. Ha x − a nem egyenl® +/ − 1 -el, akkorlétezik olyan b egész, melyre b|(x− a), ezért b|(x− a)f(x) = p(x), tehát p(x) itt nem vehetifel a +/− 1 -et, ezért legfeljebb 2 helyen veheti fel p(x) a +/− 1-et.



Augusztusi feladatsor - megoldások1, Néhány lány és �ú közös tániskolába jelentkezik salsázni. Tudjuk, hogy mindenki legfeljebb
k embert ismer a másik nem¶ek közül, és hogy az els® tán alkalmával mindenki olyannaltánolna szívesen, akit ismer. Bizonyítsd be, hogy megszervezhet® úgy az els® tán, hogyakik pont k tánpartnert ismernek, azok az ismer®seik egyikével tánoljanak.2, Az ABCD négyszög átlóinak metszéspontja E. Az AEB és CED háromszögek súlypontja
P és S. Az AED és BEC háromszögek magasságpontja M és N . Igazoljuk, hogy PSmer®leges MN-re! (B®sze Zsuzsitól)Megoldás: (Kúsz Ágnes)Legyen E az origó és egy X pontra ~EX = ~x (tehát pl. ~EP = ~p

p = ~a+~b+~e
3

= ~a+~b
3

s = ~c+~d+~e
3

= ~c+~d
3A mer®legességek miatt a következ® összefüggések írhatók fel:EM mer®leges AD-re, azaz: ~m(~a− ~d) = 0EN mer®leges BC-re, azaz: ~n(~b− ~c) = 0EA mer®leges BN-re, azaz: ~a(~b− ~n) = 0EB mer®leges MA-ra, azaz: ~b(~m− ~a) = 0Az el®bbi két egyenletet összeadva: −~a~n +~b~m = 0EC mer®leges MD-re, azaz: ~c(~d− ~m) = 0ED mer®leges NC-re, azaz: ~d(~n− ~c) = 0Az el®bbi két egyenletet összeadva: −~c~m+ ~d~n = 0A feladat állítása: PS mer®leges MN-re, ami ekvivalens ezzel: ~QP ~NM = 0, azaz (~p−~q)(~m−

~n) = 0, tehát azt kéne látnunk, hogy (~a+
~b−~c−~d
3

)(~m− ~n) = 0, azaz (~a+~b−~c− ~d)(~m− ~n) = 0

(~a +~b − ~c − ~d)(~m − ~n) = ~m(~a − ~d) − ~n(~b − ~c) − ~a~n +~b~m − ~c~m + ~d~n = 0, tehát a feladatállítása valóban igaz.2. megoldásvázlatElemi úton is megy. Belátható az alábbi: ha tekintjük a négyszög oldalfelez® pontjait,akkor ez egy paralelogrammát határoz meg. Szintén paralelogrammát adnak meg az ABCDnégyszög átlói által felszabdalt 4 kis háromszög magasságpontjai. Belátható elemien, hogyez a két paralelogramma hasonló, s®t hogy 90◦-os forgatással egyállásúak lesznek a megfelel®oldalaik. Ebb®l adódik, hogy átlóik egymásra mer®legesek, azaz MN mer®leges AD ill.
BC felez®pontjai által meghatározott szakaszra. De persze PS párhuzamos AD ill. BCfelez®pontjai által meghatározott szakasszal, amib®l az állítás következik.



3, Egy kisebb kör belülr®l érint egy nagyobbat a T pontban. A nagyobb kör egy AB húrja a
P pontban érinti a kisebb kört. Bizonyítsuk be, hogy a TP egyenes felezi az ATB szöget.Megoldás: (Thamó Emese)[Jelölje a nagyobb kör középpontját O1, a kisebbét O2 továbbá tegyük fel, hogy a T pont
A-hoz van közelebb.℄Tudjuk, hogy adott körhöz húzott érint® mer®leges az érint®pontba húzott sugárra. Mivela két kör érinti egymást, ezért T, O2 és O1 egy egyenesbe esnek. Húzzunk be az érint®tT-n keresztül a két körrel. Legyen ezen érint® és az AB egyenes metszéspontja C! Legyen
AO1T∠ = 2α! Ekkor a központi- és kerületi szögek tétele alapján ABT∠ = ATC∠ =
α, hiszen rendre egy azonos húrhoz (AT) tartozó központi, kerületi és érint®szárú kerületiszögek. Hasonlóan, ha BO1T∠ = 2β, akkor BAT∠ = β és a BT és CT egyenesek által bezártszög is β. Ekkor ACT∠ = β − α. A TPC háromszög egyenl® szárú, hiszen CT és CP adottpontból egy körhöz húzott érint®k, így hosszuk egyenl®. Ekkor CTP∠ = TPC∠ = 90−β
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CTO1∠ = 90
PTO1∠ = CTO1∠− CTP∠ = β
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2
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O1TB∠ = 90− β
BTP∠ = O1TB∠+ PTO1∠ = 90− α

2
− β

2Tehát ATP∠ = PTO1∠, vagyis az állítást bebizonyítottuk.4, Egy szuper-szimfonikus zenekarban, amelynek tagszáma k, bármely két emberre mutat akarmester, létezik pontosan egyvalaki még a zenekarból, akivel játszottak korábban trióban.Bizonyítsuk be, hogy a 300-nál kisebb pozitív számok közül legfeljebb 100 van, amelyre lé-tezhet a feltételnek megfelel® zenekar.Keressünk minél több / végtelen sok k-t, amire a feltétel fennáll.Megoldás: (Kúsz Ágnes)Els® rész: Legyen a triók száma t. A feltétel azt mondja ki, hogy bármely pár pontosan 1trióban van benne. Ezért a párok száma 3t=k(k-1)/2, így k 3-mal osztva vagy 0-t vagy 1-etad maradékul. Legyen egy kitüntetett emberünk, K. Ha K s db trióban vett részt, akkora K-t tartalmazó (különböz®) párok száma 2s. Ez azt jelenti, hogy K-n kívül páros sokember van, tehát összesen páratlan sokan vannak. Ezért k 6-tal osztva 1-et vagy 3-at adhatmaradékul, így legfeljebb (300/6)2=50*2=100 db 300-at nem meghaladó k lehetséges.Második rész:Bármely k = 3n-re.i) k=3-ra egy trió.ii) Tfh. k = 3n-re van jó.iii) Legyen m = 3n, és legyenek az emberek a1, ..., am, b1, ..., bm, c1, ..., cm, nézzük azindexeket mod m. (A = {a1, ..., am}, B = {b1, ..., bm} és C = {a1, ..., am})A triók:A három 3n méret¶ halmazon belül (A, B és C) úgy futnak az élek, ahogy az indukiósfeltevés szerint kell (tehát hogy A, B és C jó példák legyenek k = 3n -re). Most ott tartunk,



ha azonos halmazba tartozik két ember, akkor pontosan 1 közös trióban játszottak, egyébként0-ban.Most a különböz® halmazok közötti triókkal foglalkozunk. Legyen egy olyan páros gráfunk,aminek a két súshalmaza B és C. Kezdetben legyen ez egy teljes páros gráf. Mivel regulárispáros gráf, van benne teljes párosítás. Azok a (különböz® halmazok közötti) triók, melyekben
A1 is szerepel, legyenek azok, amelyekben a másik két elem a teljes párosítás egy párja(tehát A1 m darab trióban szerepel). Vegyük ki a teljes párosítás éleit a gráfunkból. Agráf reguláris marad, tehát van benne teljes párosítás. Azok a (különböz® halmazok közötti)triók, melyekben A2 is szerepel, legyenek azok, amelyekben a másik két elem az új teljespárosítás egy párja. Ezeket az éleket is kivesszük. Ezt folytathatjuk Am-ig. (Ha nemakarjuk a reguláris gráfok teljes párosításáról szóló tételt használni, megadhatjuk közvetlenülis a különböz® halmazok közötti triókat: Ak, Bi, Ci+k, ahol k-t és i-t is végigfuttatjuk)Hozzáf¶zések a konstrukióhoz:(0) végetelen sok konstrukiót a legtöbbször rekurzióval könny¶ elérni. Ági a k → 3k rekur-ziót használta.(1) k = 7-re megadható a konstrukió, ami a nevezetes Fano-síknak felel meg: 7 pont, és
3-pontú egyenesek, hogy bármely ket®nek egy közös pontja van.(2) Ági gondolatmenetét kisit kiterjesztve az könnyen látszik, hogy ha k1-re és k2-re létezikzenekar, akkor a szorzat létszámra k1k2-re is létezik.(3) Egy másfajta rekurzió is könnyen bizonyítható: k → 2k + 1 is bizonyítható, mégpedigúgy, hogy egy k-elem¶ zenekari triósereget kiegészítünk jól (felhasználva, hogy k páratlan);elegend® olyan triókkal kiegészíteni, amiknek pontosan egyik súsa található az eredeti ksús közül; ezáltal a triók "lenyomata" 1 − 1 él lesz a k + 1 új súson, nyilván minden élpontosan egyszer fordulhat el®, és ha (k+1)/2 diszjunkt él tartozik egy-egy k-beli súshozpárnak a trióban, akkor könnyen látszik, hogy ez a konstrukió meg is felel a feltételeinknek.(4) a tagszám, k 6-tal osztva 1 vagy 3 maradékot adhatott, ezt kaptuk. Megmutatható,hogy (ha k pozitív) minden ilyen k-ra létezik zenekar! ( A két esetet külön kezelve, hár-masával soportosítva majd sorszámozva az elemeket, megadható egy egyszer¶ számelméletiösszefüggés, ami a triókat leírja.) Érdekl®d®knek további olvasmány: Steiner triple systems.5, Jelölje a(n) és b(n) az n pozitív egész szám különböz® pozitív egészekre való felbontásaiszámát, ahol a felbontásokban rendre páros, illetve páratlan sok összeadandó tag van. Iga-zoljuk, hogy |a(n)− b(n)| ≤ 1! Milyen n esetén teljesülhet egyenl®ség?6, Az x, y, z pozitív valós számokra x+y+z = xyz. Bizonyítsuk be, hogy 1

1+xy
+ 1

1+yz
+ 1

1+zx
≤ 3

47, Legyen p egy egész együtthatós polinom. Mutassuk meg, hogy ha egy x egész számra
p(p(. . . p(x) . . .)) = x, akkor p(p(x)) = x


