
Véges matematika II. haladó gyakorlat

10. feladatsor

1. Feladat: Egy páros gráf A csúcsosztályában 20, B csúcsosztályában 40 csúcs van. Az A-beli csúcsok
foka 10, a B-belieké 5. Bizonyítsuk be, hogy van olyan párosítás, mely minden A-beli csúcsot fed!

2. Feladat: Legyen a G gráf pontjainak halmaza {1, ..., 100} és (i, j) legyen pontosan akkor él, ha |i−j| = 1, 2
vagy 3. Határozzuk meg a) G kromatikus számát; b) a legnagyobb független élhalmaz méretét G-ben; c)
a legnagyobb független ponthalmaz méretét G-ben; d) a legkisebb lefogó ponthalmaz méretét G-ben; e) a
legkisebb lefedő élhalmaz méretét G-ben!

3. Feladat: Mutassunk olyan gráfot, ha van, amely csak 3-szorosan élösszefüggő, de 5-szeresen pontössze-
függő! Mutassunk olyan gráfot, ha van, amely csak 3-szorosan pontösszefüggő, de 5-szeresen élösszefüggő!

4. Feladat: Keressünk az alábbi hálózatban maximális S − T folyamot és minimális vágást!
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5. Feladat: Hányféleképpen juthatunk el a síkban az origóból a (8, 14) pontba, ha minden lépésben átlósan
léphetünk egyet jobbra fel vagy balra fel?

6. Feladat: Aladár szeretné meglepni egy virágkölteménnyel Bellát, a barátnőjét, születésnapja alkalmából.
Elhatározta, hogy elmegy a virágboltba1, és megtréfálja az eladót: szép sorban jelenti be egyesével, hogy
milyen virágokat szeretne választani. A virágboltban van rózsa és írisz 600 forintért, jácint, nárcisz és tulipán
300 forintért. Hányféle sorrendben választhat virágokat, ha minden félretett ösztöndíját, 8700 forintját
Bellára szeretné költeni?

7. Feladat: Egy trafikban kétféle 1 eurós és háromféle 2 eurós képeslap kapható. Hányféleképpen költhetünk
el n eurót, ha minden nap egy képeslapot veszünk (és a képeslapok sorrendje is számít)?

8. Feladat: Egy nagyvállalatnál akárhogy választunk ki 6 dolgozót, van köztük kettő, akik voltak már együtt
vállalati nyaraláson. Az is igaz, hogy bármely 8 dolgozó közül van két olyan, akik még soha nem nyaraltak
együtt. Bizonyítsuk be, hogy a vállalatnak kevesebb mint 1000 dolgozója van!

9. Feladat: Mutassuk meg, hogy ha egy s(s+1)
2 csúcsú gráfban nincs háromszög, akkor van benne s pontú

független ponthalmaz!

10. Feladat: Egy n csúcsú egyszerű gráfban nincs háromszög és nincs 7 független pont. Mutassuk meg,
hogy minden csúcs foka legfeljebb 6.

11. Feladat: Hányféle sorrendben mehet be 20 pingvin és 14 jegesmedve egy barlangba, ha nem lehet olyan
pillanat, amikor több jegesmedve van bent, mint pingvin, és
a) a pingvinek, illetve jegesmedvék egymás közti sorrendje nem számít?
b) a pingvinek, illetve jegesmedvék egymás közti sorrendje is számít?

12.* Egy szűk járatban, amelyből középen egy „zsákutca” ágazik ki, n hangya mászik. A járat és a mellékág
olyan keskenyek, hogy nem fér el két hangya egymás mellett, tehát nem előzheti meg egyik a másikat. (Persze
ha valahány hangya bemegy a zsákutcába, azt néhány mögötte lévő megelőzheti.) Hányféle sorrendben
jöhetnek ki a járatból? (A hangyák megkülönböztethetők.)

1mindez a koronavírus előtt történt, ma már ilyen nem jutna Aladár eszébe


