
VÉGES MATEMATIKA MINTAZH

1. Megadható-e a śıkon végtelen sok olyan pont, hogy bármely négy olyan valódi (azaz
három egy egyenesen felvő pontot nem tartalmazó) négyszöget határoz meg, amelynek van
racionális és irracionális hosszúságú oldala is?

2. Egy 15 csúcsú gráfban nincs háromszög. Mutassuk meg, hogy a komplementerében van
K5 (azaz 5 csúcsú teljes részgráf).

3. Igaz-e, hogy egy fának akkor és csak akkor van pontosan három elsőfokú csúcsa, ha a
legnagyobb fokszám 3?

4. Egy fában kétféle fokszám fordul elő, az egyik 9-szer, a másik 92-ször. Mik lehetnek
ezek a fokok? Rajzoljunk is egy ilyen fát!

5. Śıkbarajzolható-e az a gráf, amelynek csúcsai {1, 2, ..., 100} és {i, j} akkor és csak akkor
él, ha 0 < |i− j| < 8?

6. Milyen n-ekre rajzolható śıkba az n hosszú kör komplementere?

7. Legyen G az a gráf, amelyet az n csúcsú teljes gráfból egy Hamilton-köre elhagyásával
kapunk. Mennyi a kapott gráf kromatikus száma?

8. Legyen a G gráf csúcshalmaza {1, 2, ..., 100} és i 6= j esetén {i, j} legyen pontosan akkor
él, ha i+ j > 100. Határozzuk meg az α, τ, ν, ̺, χ paramétereket!

9. Egy társaságban a 70 fiú tag mindegyike 13 lánytismer, minden lány pedig 14 fiút.
Mutassuk meg, hogy tudunk úgy fiú-lány párokat alkotni, hogy minden lány kapjon párt,
mégpedig egy ismerősét.

10. Tegyük fel, hogy egy G = (A,B,E) páros gráfban az A osztály minden X részhalmaza
B-nek legalább |X| − 1 pontjával van összekötve. Mutassuk meg, hogy ekkor van olyan
párośıtás, amely A-t legfeljebb egy pont h́ıján fedi.

Ennél kevesebb feladat lesz a ZH-n. Ezenḱıvül a röpdolgozat anyagából is lesz (de
nem sok) feladat, azaz a szita, lin. rekurziók, Cataln-számok, Prüfer-kód témaköréből.

Lesz elméleti kérdés is, ilyenek:
Mondja ki Ramsey-tételét két sźınre!
Mit mond ki az Euler-formula?
Mit nevezünk śıkgráfnak?
Definiálja az élkromatikus számot!
Milyen Ransey-számra mit mondhatunk annak alapján, hogy a 100 csúcsú gráfot ki

tudjuk úgy sźınezni két sźınnel, hogy a legnagyobb teljes piros részgráf 10, a legnagyobb
kék teljes részgráf 12 csúcsú?

Ezekből három kérdés lesz, másfél feladatnyi értékben.


