
Véges matematika II. haladó gyakorlat

9. feladatsor - 2020. április 27.

1. Hányféle sorrendben mehet be 14 fiú és 23 lány a táncterembe, ha minden pillanatban legalább annyi
lánynak kell bent lennie, mint fiúnak, ha a fiúk, illetve lányok egymás közti sorrendje nem számít? És ha
igen?

2. Adott egy n elemű halmaz összes részhalmaza. Legfeljebb hányat tudunk kiválasztani közülük, hogy
bármely kettőnek legyen nemüres metszete? (Keress felső becslést, bizonyítsd be; emellett keress többféle
éles példát is, azaz olyan hamazrendszert, ami egyenlőséggel teljesíti a becslést!

3. Adott n különböző prímszám, ezek szorzata N . Hány osztóját választhatjuk ki N -nek úgy, hogy ezek
között ne legyen kettő, melyek egymás osztói?

4. Adott n valós szám, mindegyik legalább 1. Készítsünk belőlük az összes lehetséges módon összegeket
úgy, hogy egy összegben minden számot csak egyszer használhatunk összeadandóként! (Így 2n − 1 összeget
kapunk, ha az üres szummát nem számítjuk.) Az összegek közül legfeljebb hány eshet egy egységhosszú félig
nyílt intervallumba?

5.* A tihanyi fagylaltozóban 10-féle fagylaltot árulnak. Osztálykiránduláson a visszhang meghallgatása és
az apátság megtekintése után mindenki kérhetett az ofőtől egy háromgombócos fagyit. Mindenki különböző
3 fajtát választott. Érdekes - vette észre Hajnalka - nincs két olyan ember, akik ketten a fagylatok több mint
felét megízlelték volna, de senki nem kérte ugyanazokat, mint valaki más.
Hányan lehetnek maximum az osztályban?

6. Ha egy véges geometria nem elfajuló, akkor minden egyenesre ugyanannyi pont illeszkedik, minden pontra
ugyanannyi egyenes illeszkedik, ráadásul ez a két szám egyenlő. Jelöljük ezt n + 1-gyel. Ekkor igazoljuk,
hogy a geometriának n2 + n + 1 pontja, és ugyanennyi egyenese van. (Az n számot nevezzük a geometria
rendjének.)

7.* A véges geometria pontjainak egy H részhalmaza általános helyzetű, ha bármely e egyenesre |H ∩ e| ≤ 2.
Mutassuk meg, hogy |H| ≤ 2k + 2, ha a geometria rendje 2k, vagy 2k + 1.

8. Mutassuk meg, hogy mohó eljárással legalább
√
2n nagyságú általános helyzetű ponthalmazt kaphatunk

egy n rendű grometriában.


