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Megoldások

1. Egy étteremben L fajta leves és F f®étel 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 f®ételt 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!

Megoldásvázlat. (10p) Átfogalmazási lehet®ség: Páros gráf F és L nagyságú csúcsosztályokkal, nem
tartalmazhat 4 hosszú kört - legfeljebb hány éle lehet?
Számoljunk olyan f®étel-párokat, amelyekhez azonos levest rendelt valaki. ('Cseresznyéket'.) Minden f®étel-
párhoz legfeljebb 1 közös leves-rendelés tartozhat, különben lenne 4 hosszú kör. A f®ételek fokszámai legyenek
l1, l2, . . . , lL; ekkor tehát
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Másképp: Hány él lehet a gráfban? Már láttuk, hogy cseresznyéb®l legfeljebb ≤
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)
lehet, másrészt könny¶

látni azt is, hogy egy él behúzásával mindig növeljük a cseresznyeszámot is, kivéve, ha az adott leveshez az
els® élet húzzuk be. Tehát legfeljebb annyi élet húzhatunk be, amennyi a cseresznyék száma, plusz a levesek
száma.

Részpontok jártak részesetek teljes vizsgálatáért, vagy módszeres, jó becslésekért is.

2. Az ABC háromszög beírt köre az AB oldalt a C1, a BC oldalt az A1, a CA oldalt pedig a B1

pontban érinti. Ismert, hogy az AA1, BB1 és CC1 szakaszok egy ponton mennek át. (Ceva tétel
következménye.) Jelöljük ezt a pontot N-nel. A háromszög bármely csúcsához tekintsük azt
a két kört, melyek átmennek N-en és érintik a csúcshoz tartozó mindkét oldalt, s válasszuk ki
a csúcshoz közelebb es®t. Ily módon három kört kapunk. Igazoljuk, hogy a hozzájuk tartozó
hat érintési pont egy körön van!

Megoldásvázlat. (10p) A B3C2N kört úgy is megkaphatjuk, hogy a háromszög beírt körét az A pont-
ból középpontosan kicsinyítjük. A kicsinyítés során az A1 pont képe N , a B1 pont képe B3, a C1 pont
képe C2. Ezért B3C2 párhuzamos B1C1-gyel, B3N párhuzamos B1A1-gyel és C2N párhuzamos C1A1-gyel.
Ugyanezt a gondolatmenetet az A2C3N és B2A3N körökre is alkalmazva, a B2N és NC3 szakaszok egy-
szerre párhuzamosak B1C1-gyel; tehát az N pont a B2C3 szakaszra esik és ez a szakasz is párhuzamos
B1C1-gyel. Mivel a B1C1 szakasz felez® mer®legese az AK szögfelez®, ugyanez a felez® mer®legese a B2C3

és B3C2 szakaszoknak is. Hasonlóan, az A3B2 és A2B3 szakaszok közös felez® mer®legese CK, és a C3A2 és
C2A3 szakaszok közös felez® mer®legese BK. A K ponton mindhárom közös felez® mer®leges átmegy, tehát
KB2 = KC3 = KA2 = KB3 = KC2 = KA3. Az A2, A3, B2, B3, C2, C3 pontok egy K középpontú körön
vannak.

Pontozás: alapvet® meg�gyelések, mint pl. A2C3 felez®mer®legese K-n megy át, KA2 = KC3 vagy annak
belátása, hogy bizonyítandó a C2C1 = C1C3 (3p); B3C2 és B2C3 párhuzamosságából befejezhet®ség; vagy a
hasonlóság alkalmazása a kiemelt párhuzamosságok igazolására (2p); teljes meglvezetés (+5p).

3. Legyen a egész szám, és tekintsük a p(x) = x5 − x+ a polinomot.

a) Bizonyítsuk be, hogy ha a nem osztható 5-tel, akkor p(x) nem bontható fel két egész együtt-
hatós, legalább els®fokú polinom szorzatára!

b) Adjunk olyan a 6= 0-t, amire p(x) felbomlik a fenti szorzatalakban!

Megoldásvázlat. (10p)

a) rész: Tegyük fel, hogy p(x) felbontható a feladatbeli szorzatra. Két eset lehetséges aszerint, hogy a
tényez®k foka 1 és 4 vagy 2 és 3. Az el®bbi esetben p(x) = (x− b)q(x), tehát b egy egész gyök: b5− b+a = 0.
A kis Fermat-tételb®l vagy a maradékosztályok ellen®rzéséb®l adódik, hogy 5 osztja b5 − b-t, így a-t is.



A másik esetben p(x) = (x2 − bx+ c)q(x). Egy x2 − bx+ c alakú polinommal p(x)-et elosztva a maradék

(b4−3b2c+ c2−1)x+a− bc(b2−2c), ezért a f®együttható és a konstans tag is 0. Innen 0 = b(b4−3b2c+ c2−
1) + 2(a− bc(b2 − 2c)) = b5 − b+ 2a− 5(b2c− c2), amib®l ismét hasonlóan adódik a 5-tel való oszthatósága.

b) rész: pl a = −15-re (x2 − x+ 3)(x3 + x2 − 2x− 5) a 2− és 3-fokú bontás esetére, 1 és 4-edfokú bontásra
pedig bármely a jó, ami egy egész els® hatványának és ötödik hatványának különbsége, pl 2− 25 = −30.
Pontozás: a) rész, els® és negyedfokú eset (3p), másod és harmadfokú eset (6p), b) rész (1p).

Megjegyzések: • a másodfokú esetben is segít a szisztematikus együtthatóvizsgálaton kívül a két szorzat
együtthatóinak (b, c) 5-ös maradékának vizsgálata, annak függvényében, hogy ismert kifejezésük értéke adott
szám.
• Ötödfokú polinomnak mindig van valós gyöke (Ok, analitikusan: a polinom mint folytonos fv. viselkedése
a ±∞-ben: eltér® el®jellel tartanak ±∞-be; vagy algebrailag: a komplex nemvalós gyökök párba állíthatók
mint egymás konjugáltai, ezért páros sok lehet bel®lük) A valós gyök létezéséb®l viszont nem következik egész
gyök létezése is!!!

4. Bizonyítsuk be, hogy minden pozitív egész m számhoz végtelen sok (x, y) egészekb®l álló szám-
pár létezik, melyekre:

i, x és y relatív prímek,

ii, y osztja x2 +m-et,

iii, x osztja y2 +m-et!

Megoldásvázlat. (10p) Ötlet: csináljunk rekurzióval végtelen sokat.
Vegyük észre, hogy (x; y) = (1; 1) ilyen pár. Tekintsünk egy jó (x; y) párt, melyre x ≤ y és y2+m = xz: ekkor
y és z minden közös prímosztója m-nek is, s így x-nek is osztója, tehát lnko(z; y) = 1. Ekkor x2(z2 +m) =
(y2 +m)2 + x2m = y4 + 2my2 +m(x2 +m) osztható y-nal. Mivel lnko(x; y) = 1 és y osztja z2 +m-et, ezért
(y; z) egy újabb jó pár, és y ≤ y2/x < z. Ezt végtelen sokszor ismételhetjük.


