
Véges matematika II. haladó gyakorlat

9. feladatsor megoldás(vázlat)ai - 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?

Megoldás: A bemeneteli sorrendet kódoljuk: fiúk(F) és lányok (L) érkezései sorrendje így egy 37 hosszú
kódsorozat lesz, melybe 14F és 23L szerepel. Az összes ilyen kódolt sorozat száma nyilván

(
37
14

)
, de ebből

nekünk csak azok a jók, ahol a sorozat minden kezdőszelete min. annyi L-et tartalmaz mint F-et. A rossz
sorozatokat ugyanúgy akarjuk levonni mint a Catalan-sorozat elemeinek meghatározásánál: csinálunk egy
bijekciót ezen sorozatok és az olyan között, amiben 13L és 24L van. Bijekció ilyen módon: megcseréljük az F
és L betűket egymással az első olyan kezdőszelet után, ahol az F-ek többségbe kerültek. Ellenőrízhetjük, hogy
ez valóban bijekció, vagyis kölcsönösen egyértelműen megfeleltetünk minden rossz sorozatot egy 13L+24F-es
sorozatnak. Tehát a válasz:

(
37
14

)
−
(
37
13

)
.

Vegyük észre, hogy ez pont ugyanaz, mintha a tükrözési elvet alkalmaztuk volna a (0, 0)→ (23, 14) lépésso-
rozatok megszámolására, amelyek a tiltott y = x+ 1 egyenes alatt maradnak.

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!

Megoldás:

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

Megoldás: Az osztóknak feleltessük meg azoknak a prímeknek a szorzatát, amikből áll a prímtényezős
felbontás szerint. Ez az n prím halmazának egy-egy részhalmaza lesz. Az osztási tulajdonság tiltása azt
jelenti, hogy így egy tartalmazás-mentes halmazrendszert kell kapnunk. Sperner tételét alkalmazhatjuk,
mely szerint ekkor legfeljebb

(
n

bn/2c
)
részhalmazunk, vagyis osztónk lehet. Ez könnyen láthatóan éles becslés

is lesz, hiszen a Spernernek megfelelő extremális halmazrendszer jó példát ad: tehát azok az osztók, amik
épp bn/2c prímtényező szorzatából állnak.

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?

Megoldás: Ha a számaink {a1, a2, . . . an}, ai ≥ 1, akkor a képezhető összegekhez hozzárendelhetjük
az összeadandók halmazát. Egységhosszú félig nyílt intervallumba csakis olyan halmazok tartozhatnak,
amik közül nincs kettő tartalmazási viszonyban (hiszen ai ≥ 1 minden összeadandóra). Tartalmazásmentes
halmazrendszer mérete Sperner-tétel alapján max.

(
n

bn/2c
)
, és ez éles becslés is, mert ha minden ai ∈ (1, 1+ 1

n),
akkor az bn/2c összeadandót tartalmazó összegek száma éppen

(
n

bn/2c
)
, és ezek az összegek mind benne lesznek

az (bn/2c, bn/2c+ 1
2) intervallumban.

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?



Megoldás: Ez házi. A háromgombócos fagylaltok egy 10-elemű halmaz különböző 3-elemű részhalma-
zainak felelnek meg, a feltétel alapján bármely két fagyiknak megfelelő részhalmaz metsző tulajdonságú.
Emiatt a fagyiknak megfelelő F halmazrendszer mérete az Erdős-Ko-Rado tétel szerint legfeljebb

(
9
2

)
= 36,

figyelmebe véve azt a feltételt is, hogy 3 < 10/2.

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.)

Megoldás: Megszámoljuk az egy P pontból kiinduló egyeneseken a pontok számát: így minden pontot
valóban megszámolunk, és eredményül n · (n + 1) + 1-et kapunk, mert n + 1 egyenesen megszámolunk P -t
levéve minden egyenesen n különböző pontot, és még van P . Ugyanezt elmondhatjuk duálisan is, Egy `
egyenes összes pontján külön-külön megszámolva az `-et metsző egyeneseket. Így minden megszámolunk, és
` kivételével mindent egyszer.

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.
Megoldás: Tegyük fel, hogy eddig k <

√
2n pontot választottunk ki. Azokat a pontokat nem vehetjük

most már be, amik két pont által meg lettek határozva. Ezek száma legfeljebb k +
(
k
2

)
(n− 1), mert minden

pontpár által meghatározott egyenesről (n − 1) van tiltva az alapból kiválasztott pontjainkon túl. Ha k +(
k
2

)
(n− 1) < n2 + n+ 1, akkor marad még bevehető pont: innen kapjuk az állítást.


