
Véges matematika gyakorló feladatok

1. Egy munkahelyen 8 állásra hatan jelentkeztek. Anna az 1., 2., 3., 4., 5., 6. állásra, Bandi
a 2., 5., 8. állásra, Csilla a 2., 5. állásra, Dóra és Ernő a 2., 8. állásra, Feri az 1., 2., 3., 4., 7.
állásra jöhet szóba. Ha minden állásra egy ember kell, maximum hányat tudnak hatuk
közül foglalkoztatni?

2. Egy G = (A ∪ B,E) egyszerű páros gráfról tudjuk, hogy az A-beli csúcsok fokai
különbözők és egyik sem nulla. Mutassuk meg, hogy van A-t fedő párosítás!

3. Tegyük fel, hogy a G 50 csúcsú gráfban van egy 23-elemű részhalmaza a csúcsoknak,
melyre az teljesül, hogy bármely élnek legalább az egyik végpontját tartalmazza. Lehet-e
G-ben teljes párosítás?

4. Egy társaságban, melynek 70 fiú tagja van, minden fiú 13 lányt ismer, minden lány
pedig 14 fiút.
a) Hány lány tagja van a társaságnak?
b) Mutassuk meg, hogy tudunk úgy fiú-lány párokat alkotni, hogy minden lány kapjon
párt, mégpedig egy ismerősét!

5. Egy iskolában több különböző klub is működik. Minden klubnak legalább 4 tagja van.
Egy diák a szabályok szerint legfeljebb 3 klubnak lehet tagja. Mutasd meg, hogy lehet
úgy klubvezetőket választani, hogy minden klubnak egy, a tagjai közül kikerülő vezetője
legyen, és a különböző kluboknak különböző legyen a vezetője.

6. Az óvodai anyáknapi ünnepélyen egy fényképész fotókat készít. Minden képen 5 gyerek
látható. Bizonyítsuk be, hogy ha minden gyerek legalább 5 képen szerepel, akkor lehet
minden anyának olyan képet adni, melyen az ő gyereke is szerepel. (Minden kép csak egy
példányban lett előhívva.)

7. Egy G = (A∪B,E) összefüggő, egyszerű páros gráfról tudjuk, hogy |A| = n, |B| ≥ n,
és az A-beli csúcsok mindegyikének n − 1 a foka. Mutassuk meg, hogy van A-t fedő
párosítás!

8. Egy G = (A ∪ B,E) páros gráfról tudjuk, hogy |A| = |B|, és bármely olyan X ⊂ A

részhalmazra, mely nem üres és nem az egész A, teljesül, hogy |N(X)| ≥ |X|+1. Mutassuk
meg, hogy tetszőleges él benne van teljes párosításban!

9. Egy osztályban vegyespárosokat állítanak össze az iskolai tollaslabda-bajnokságra. Öt
lány és öt fiú tud játszani, de nem minden pár akar együtt szerepelni. Andris játszana
Flórával, Gabival, Helgával, Ildivel vagy Jutkával. Balázs, Csaba, Dani és Ede viszont
csak Jutkával hajlandó egy párba kerülni. Hány párt tud az osztály kiállítani?

10. a) Mutassuk meg, hogy ha egy páros gráfban olyan eset áll elő, mint az előző
feladatban - az egyik rész 4 pontja a másik résznek csak ugyanazzal az egy pontjával van
összekötve -, akkor (ha a 4 pont egy n pontú részben van) legfeljebb n − 3 független éle
lehet a gráfnak!
b) Mit mondhatunk, ha egy n pontú rész valamely k pontja a másik résznek összesen
csak k − d pontjával van összekötve?

11. Bizonyítsuk be, hogy egy r-reguláris páros gráf élei r színnel színezhetők (azaz az
élkromatikus száma r).
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12. Egy 52 lapos franciakártya-csomagot kiosztunk egyenlően 4 játékosnak. A játék során
13 körben kitesznek 1−1 lapot. Mutassuk meg, hogy minden kiosztás esetén megoldható,
hogy minden körben 4 különböző színt (tehát egy pikket, egy kárót, egy kőrt és egy treffet)
tegyenek ki!

13. Egy 15 × 15-ös mátrix minden sorában és oszlopában nyolc 1-es és hét 0 szerepel.
Bizonyítsuk be, hogy van a determinánsának nemnulla kifejtési tagja!

1. Egy n csúcsú teljes gráf éleit kiszíneztük pirosra és kékre úgy, hogy a legnagyobb
piros teljes részgráf mérete k, a legnagyobb kéké l. Melyik Ramsey számról milyen
következtetést vonhatunk le ebből?

2. Egy n csúcsú teljes gráf éleit kiszíneztük pirossal és kékkel. Az alábbi állítások közül
melyikből következik, hogy van a gráfban 5 csúcs, melyek közt minden él piros?
a) n < R(5, 5); b) n ≤ R(5, 4);
c) n ≤ R(5, 5) és nincs kék teljes 5-ös; d) n > R(5, 5);
e) n ≥ R(4, 5) és nincs kék teljes 5-ös; f) n ≥ R(4, 5) és nincs kék teljes 4-es;
g) n ≥

(

8

4

)

; h) n = 10000 és nincs kék háromszög.

3. Mutassuk meg, hogy hat egész szám közül mindig ki tudunk választani hármat, melyek
páronként relatív prímek vagy páronként nem relatív prímek!

4. Mutassuk meg, hogy R(3, 3, 3) ≤ 17.

5. 17 tudós összesen három témáról folytat levelezést, bármely kettő pontosan egyről.
Mutassuk meg, hogy van köztük három, akik páronként ugyanarról leveleznek!

6. Egy társaságban n ≥
(

k+1

2

)

ember van. Tudjuk hogy bármely 3 között van 2, akik
ismerik egymást. Mutassuk meg, hogy van k ember, akik mind ismerik egymást!

7. Megadható-e a síkon végtelen sok pont úgy, hogy bármely három olyan valódi három-
szöget határoz meg, melynek van racionális és irracionális hosszúságú oldala is?

8. Adott 66 tudós, akik négy témáról leveleznek egymással, bármelyik kettő pontosan
egyről (analízis, algebra, geometria és véges matematika). Bizonyítsd be, hogy van köztük
3, akik ugyanarról a témáról leveleznek!

9. Egy n3 tagú társaságban bármely 4 emberből van kettő, akik ismerik egymást. Mu-
tassuk meg, hogy van köztük n olyan, akik mindnyájan ismerik egymást!

10. Adott 60 kör a síkon. Tudjuk, hogy nincs köztük 4 olyan, melyek közül semelyik kettő
nem metszi egymást. Mutassuk meg, hogy van 6 olyan kör, melyek páronként metszik
egymást!

11. Egy angol klub értekezletén az elnök elégedetlenül állapítja meg, hogy nem lehet
összeállítani úgy egy 5-tagú bizottságot a tagokból, hogy ne kerüljön bele két tag, akik
haragszanak egymásra. A sokkal optimistább titkár felszólalásában azt hangsúlyozza,
hogy nincs 8 olyan tag, akik mindnyájan haragszanak egymásra. Tagja lehet-e ennek a
klubnak az összes brit állampolgár?

12. 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!


