
Elemi feladatsorok; 2G

1. hét
Bevezető kombinatorikai feladatok

1. Hányféle végeredménye lehet egy olyan futóversenynek, melyen 90-en
vesznek részt és az első öt helyezést rögzítik?

2. Hányféle lottóhúzás lehetséges a 90-ből 5-öt lottón?
3. Ha az összes szelvényt kitöltötted, hány hármasod lesz?
4. Minden hányadik embernek ugyanaz a bankkártya- PIN-kódja?
5. Hány autónak kell forgalomban lennie Magyarországon, hogy új rend-

számtábla rendszert kelljen bevezetni?
6. Egy száz elemű halmaz részhalmaz rendszere lánc, ha az első egy

elemű, a második két elemű és tartalmazza az előzőt, a harmadik három
elemű és tartalmazza az előzőt s.t.b. az utolsó láncszem száz elemű. Hány
ilyen halmazrendszer létezik? Hány olyan van, melynek egyik láncszeme a
30 alatti prímszámok halmaza?

7. Három kockával dobunk. Hány lehetséges olyan kimenetel van, mely-
ben nincs két egyforma. Mi a helyzet 5 kocka esetén? 7 kocka esetén?

Elemző kérdések:
1. A fenti feladatsoroban milyen kombinatorikai alapesetek szerepelnek?
2. Fogalmazzunk meg általános (paraméterekkel megfogalmazott) felada-

tokat a fenti 4. és 6. feladatra!
3. Milyen szemléltetési lehetőség(ek) könnyíti(k) meg az 1. feladat meg-

értését?

Házi feladatok
1. Hány ötbetűs szó állítható össze két A és három B betű felhasználá-

sával (pl. ABABB?
2. Hány ötbetűs szó állítható össze az A és a B betű felhasználásával?
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3. Az 1, 2, 3, 4, 5 és a 6 számokból hatjegyű számokat készítünk. Hány
hattal osztható lesz közöttük? (Minden számot csak egyszer használhatunk
fel).

4. A sakktábla bal alsó sarkából a jobb felső sarokba hányféle útvonalon
juthat el a jobbra vagy felefelé egy lépést tevő bábú?

5. Egy sakktáblára nyolc bástyát akarunk úgy elhelyezni, hogy egyik se
üsse a másikat. Hányféleképpen tehetjük ezt meg? Mi a helyzet, ha a bástyák
színe különböző?

2. hét

Bevezető kombinatorikai feladatok; folytatás
1. Miklós észrevette, ha az iskola húsz lépcsőjén úgy rohan fel, hogy

négyszer három lépcsőfokot, négyszer két lépcsőfokot ugrik, akkor aznap nem
felel. Hány napig úszhatja meg Miklós a felelést, ha egy változat csak egyszer
hat?

2. Egy teszt tíz kérdésből áll, minden kérdésnél három lehetőséget adnak
meg (amiből csak egy helyes). Hányféle módon tölthető ki a teszt?

3. Az előző feladatban mi az esélye annak, hogy véletlenszerűen kitöltve
a tesztet 80 százalékos eredményt érünk el?

4. Egy szabályos tetraédernek az egyik lapja fehér, a többi fekete. Ötször
elgurítva, mekkora annak az esélye, hogy háromszor látható lesz ez a fehér
lap?

5. A számegyenes nulla pontjában állunk. Pénzfeldobással döntjük el,
hogy pozitív vagy negatív irányban lépünk 1 egységnyit. Tíz dobás után
mekkora annak az esélye, hogy újra az origóban állunk?

6. Csaba nagypapája minden csütörtökön 7 süteményt vásárol abban a
cukrászdában, ahol lúdlábat, dobostortát és képviselőfánkot árulnak (mást
nem). Csaba azt szeretné, ha két lúdlábat, három dobostortát és két képvi-
selőfánkot kapna. Mekkora az esélye, hogy teljesül a kívánsága?

Elemző kérdések:
1. Foglaljuk össze, hogy az első és a második hét feladatai milyen kombi-

natorikai alapesetek szerepelnek?
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2. Fogalmazzunk meg általános (paraméterekkel megfogalmazott) felada-
tokat a fenti 1. és 6. feladatra!

3. Mit jelent az, amikor egy kombinatorikai esemény esélyét kérdezzük?

Házi feladatok
1. Egy dobókockával nyolcszor dobunk. Mekkora a valószínűsége, hogy a

dobott számok összege osztható 3-mal?
2. Egy 25 elemű halmaznak legfeljebb hány részhalmaza adható úgy

meg, hogy bármely kettőnek a metszete nem üres halmaz? Döntsük el, hogy
a megadott becslés éles-e? (Mit jelent az, hogy egy becslés éles?)

3. Foglaljuk össze, hogy milyen kombinatorikai alapesetek lehetségesek?
Mindegyikre keressünk (az eddigi feladatoktól különböző) példákat!

3. hét

Leszámlálos feladatok

1. Mikor lehet lefedni egy m× n-es sakktáblát 1× 2 dominókkal?
2. Egy csonkított sakktábla 5 fehér és 5 fekete kockát tartalmaz. Biztosan

lefedhető 1× 2-es dominókkal?
3. A 8×8-as sakktábla két átlós kockáját (tehát a1-et és h8-ast) kivágjuk.

Lefedhető 1× 2-es dominókkal?
4. Hányféle módon fedhető le egy 2×n-es sakktábla 1×2-es dominókkal?

5. Igazoljuk, hogy
n∑

k=0

(
k

i

)
=

(
n+ 1

i+ 1

)
(n ≥ 0; i ≥ 0.)

6. Igazoljuk, hogy (
k

2

)
+

(
k + 1

2

)
= k2.

Elemző kérdések:
1. Milyen jellegű megoldások adhatóak az 5. feladatra?
2. Gondoljuk meg, hogy mi a helyzet a 3. feladatban, ha a ”2”-t 3-ra

cseréljük!
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Házi feladatok
1. Hány olyan egymáshoz nem hasonló háromszög van, amely tompa-

szögű, továbbá nem egyenlő szárú és mindegyik szöge fokokban mérve egész
számot ad?

2. Nevezzük E-Cantor halmaznak az olyan természetes számokat, me-
lyek a 3-as számrendszerben csak a 0-t és a 2-es számjegyet tartalmazzák.
Becsüljük meg, N -ig hány eleme van ennek a halmaznak!

3. Egy (számozott) N pontú teljes gráf éleit két színnel színezzük. Hány-
féle módon tehetjük ezt meg?

4. Hány olyan színezés van, melyben az 1, 2, . . . , k pontok alkotta teljes
részgráf élei egyszínűek? (N > k)

5. Egy kocka lapsíkjai hány térrészre bontják a teret? Adjunk meg több
megoldást e feladatra!

6. Az 5. és 6. feladatok segítségével adjuk meg zárt alakban az

12 + 22 + . . . n2

összeget!
7.∗ Készítsünk n2 elemből álló olyan sorozatot, melyben nincs n-nél hosszabb

monoton részsorozat!
8. Mutassuk meg, hogy egy 5 tagú sorozat elemei közül kiválasztható egy

3 tagú monoton részsorozat!

4. hét

Kombinatorika a geometriában

1. Egy kör kerületén adott 2000 olyan pont, melyek között nincs kettő,
amelyik egy átmérőn feküdne. Ekkor van olyan átmérő, amelyik kettéosztja
a ponthalmazt.

2. Mutassuk meg, hogy egy konvex sokszög két egyenlő területű részre
bontható

a.) adott irányú egyenessel
b.) adott ponton átmenő egyenessel!
3. Bizonyítsuk be, hogy a sík pontjait két színnel színezve van két olyan

pont, melyek távolsága π!
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4.* Bizonyítsuk be, hogy a sík pontjait három színnel színezve van két
olyan pont, melyek távolsága 1!

5. Adott öt általános helyzetű (melyek között nincs három egy egyene-
sen) pont a síkon. Igazoljuk, hogy ekkor kiválasztható közülük egy konvex
négyszög csúcsai!

Elemző kérdések:
1. Milyen segítő kérdések adhatóak fel a 4. feladat megoldásához?
2. Milyen általános kérdés vethető fel az 5. feladat kapcsán?
3. Miben rokon az 1. és 2. feladat?

Házi feladatok
1. Bizonyítsuk be, hogy a sík pontjait ki lehet színezni hét színnel úgy,

hogy nincs két azonosszínű pont, melyek távolsága 1!
2.* Igazoljuk, hogy a tér pontjait két színnel színezve, található olyan

szabályos háromszög, melyek csúcsai azonos színűek, és oldalaik 1 hosszúsá-
gúak!

3. Adott öt általános helyzetű pont a síkon. Igazoljuk, hogy ekkor kivá-
lasztható közülük egy tompaszögű háromszög három csúcsa!

4. Igazoljuk, hogy egy ellipszis belsejében fekvő P ponton keresztül húz-
ható olyan húr, melyet a P pont felez!

5. hét

Kombinatorika a geometriában

1. Adott n ≥ 5 általános helyzetű pont a síkon. Igazoljuk, hogy ekkor
kiválasztható közülük 1

5

(
n
4

)
számú konvex négyszög csúcsai.

2. Adott véges sok pont a síkon. Kössük össze bármely kettőt egy e
egyenessel és vegyük ezen egyeneshez legközelebb esőt az adott pontok közül,
legyen ez de. Bizonyítsuk be, hogy véve azt az e egyenest, melyre de > 0 a
legkisebb, akkor ezen az e egyenesen pontosan két pont van az adott pontok
közül!

3. Adott véges sok pont a síkon. Bizonyítsuk be, hogy ha bármely kettő
pontot összekötő egyenesen van egy harmadik, akkor minden pont egy egye-
nesre illeszkedik.
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4. Igaz-e az előző feladat, ha a ponthalmaz végtelen sok pontból áll?
5. Adjunk meg
a.) hét pontot és hat egyenest
b.) kilenc pontot és tíz egyenest
úgy, hogy mindegyik egyenesen három pont legyen!

Házi feladat

1. Adott n általános helyzetű egyenes a síkon. Hány síkrész keletkezik
ekkor?

2*. Adott n általános helyzetű sík hány részre bontja a teret?
3. El lehet-e egy egyenessel a.) egy négyszöget b) egy ötszöget metszeni,

hogy az egyenes minden oldalt metszen?
4. n általános helyzetű pont

(
n
2

)
= 1+2+ · · ·+(n−1) távolságot határoz

meg. Adjunk meg n pontot úgy, hogy
a.) n = 3 és egy távolság egyszer, egy távolság kétszer
b.) n = 4 és egy távolság egyszer, egy távolság kétszer, egy távolság

háromszor
c.)* n = 5 és egy távolság egyszer, egy távolság kétszer, egy távolság

háromszor és egy távolság pedig négyszer
szerepeljen!

6. hét

Kombinatorika a számelméletben

1. Hány 3-tagú számtani sorozat van N -ig?
2. Hány k-tagú számtani sorozat van N -ig?
3. Az 1, 2, . . . , 9 számokat két színnel megszíneztük. Igazoljuk, hogy ekkor

van olyan nem azonos számokból álló számtani sorozat mely azonos színű!
4. Adott n + 1 olyan n-dimenziós vektor, melynek koordinátái 0 vagy

1 (n > 3). A következő mod 2 összeadás van érvényben: két vektor ilyen
összegében az azonos helyen álló koordinátakat a 0 + 0 = 0; 0 + 1 = 1+ 0 =
1; 1+1 = 0 szabály szerint adjuk össze. Bizonyítsuk be, hogy az n+1 vektor
közül kiválasztható néhány, melyek összege a (0, 0, . . . , 0) vektort adja!
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5. Adott öt szám, melyeknek nincs 10-nél nagyobb prímosztója. Igazol-
juk, hogy kiválasztható közülük néhány, melyek szorzata egy négyzetszám!

Házi feladatok
1. Igazoljuk, hogy öt egész szám közül kiválasztható három, melyek

összege osztható hárommal!
2. Igaz-e, hogy 2n − 2 egész szám közül kiválasztható n, melyek összege

osztható n-nel?
3. Igazoljuk, hogy ha 2n-ig megadunk n+1 számot, akkor a számok között

lesz két olyan, melyek egymáshoz relatív prím számok! Igaz-e az állítás n+1
helyett n-re?

4. Igazoljuk, hogy ha 2n-ig megadunk n + 1 számot, akkor a számok
között lesz két olyan, melyek közül az egyik osztja a másikat! Igaz- az állítás
n+ 1 helyett n-re?

7. hét

Gráfelmélet

1. Bizonyítsuk be, hogy egy 6 tagú társaságban mindig található há-
rom ember, akik páronként ismerik egymást, vagy három olyan ember, akik
páronként nem ismerik egymást! (Ismeretség kölcsönös)

2. Igaz-e az előző állítás, ha a társaság öttagú?
3. Bizonyítsuk be, hogy egy hat pontú teljes gráf éleit pirossal/kékkel szí-

nezve van két olyan háromszög, melyek élei azonos színűek (a két háromszög
színe persze lehet különböző!).

4. Bizonyítsuk be, hogy hat irracionális szám között mindig van három,
melyek közül bármely kettő összege irracionális.

5. Bizonyítsuk be, hogy egy hat pontú teljes gráf éleit pirossal/kékkel
színezve van a gráfban egyszínű négy hosszúságú kőr!

Házi feladatok
1. Bizonyítsuk be, hogy egy 17 pontú teljes gráf éleit pirossal/kékkel/zölddel

színezve van olyan háromszög, melynek élei azonos színúek!
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2. Egy dél-amerikai indián törzsben minden évben a következőképpen
választanak főnököt: mindenki mindenkivel meskát (logikai játék) játszik.
Az lesz az évben a főnök, akik a törzs egy másik tagját vagy legyőzte, vagy
ha kikapott tőle (B-től), akkor van egy harmadik (C), akit legyőzőtt és ez a
(C) tag legyőzte (B)-t.

Bizonyítsuk be, hogy minden évben tudnak főnököt választani!
3. Bizonyítsuk be, hogy egy tenisz körmérkőzés résztvevőit sorba lehet

úgy állítani, hogy mindenki mögött olyan álljon, akit legyőzött!
4. Egy 78 tagú társaságban mindenki legalább öt embert ismer. A tár-

saságot hat személyes asztalokhoz ültetik. Bizonyítsuk be, hogy van olyan
ültetés, amelyben legalább egy asztalnál mindenki ismeri a közvetlen mellette
ülőt! (Ismeretség kölcsönös)

5. Egy gráfban nincsen kör. Ekkor a gráfban van elsőfokú pont.

8. hét

Gráfelmélet, folytatás

1. Egy bélyeggyűjtő bulin öt házaspár van. Az egyik férj mindenkit – még
a saját feleségét is – megkérdezi hány embert nem ismer. Csupa különböző
választ kap. Mennyit mondott a feleség? (Ismeretség kölcsönös)

2. Egy 5 tagú csoportban bármely 4 ember közül 3 ismeri egymást. Bizo-
nyítsuk be, hogy létezik a társaságban 4 ember is, akik kölcsönösen ismerik
egymást!

3. A kémiában alkánoknak nevezik a metánt, etánt, . . . azokat a vegyü-
leteket, melyek a CnH2n+2 képlettel írhatóak le. Ismert, hogy a szénnek 4, a
hidrogénnek 1 a vegyértéke. Adjuk meg azt a legkisebb n−et melyre kétféle
alkán (izomer) is létezik!

4. Tegyük fel, hogy egy n pontú gráfban több mint n2

4
él van. Bizonyítsuk

be, hogy a gráfban van háromszög!
5. Induljon ki a sík egy pontjából 2n félegyenes. Bizonyítsuk be, hogy

nem lehet több, mint n2 olyan pár, melyek szöge nagyobb mint 120◦!
Házi feladatok
1. Egy ország minden városát vagy busz- vagy vasútvonal köti össze.

Bizonyítsuk be, hogy az ország bejárható vagy busszal vagy vasúttal!
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2. Egy gráfban minden pont foka legalább 5. Ekkor a gráfban van olyan
kör, melynek hossza legalább 6.

3. Tegyük fel, hogy egy gráfban az élek száma > mint (d − 1)n, (n a
pontok száma). Bizonyítsuk be, hogy ekkor létezik olyan részgráf (pontok és
élek az eredeti gráfból), melyben minden pont foka ≥ d.

9. hét

Néhány egyszerűbb kombinatorikus algoritmussal kapcsolatos fel-
adat

1. Egy tornasorban 65 gyerek áll. Lehet-e a 66. gyereket 6 öszehasonlí-
tással a tornasorba illeszteni?

2. Egy p(x) polinomra p(0) = −2, 4 és p(1) = 0, 5. Lehet-e kilenc lépésben
1/000 pontossággal megállapítani a gyökét?

2. Karácsony előtt egy bevásárlóközpontban olyan sokat vásároltunk,
hogy a számla hossza 1, 2m lett. Az erszényünkbe 10cm-es vagy annál rövi-
debb számlát tudunk elrakni. Hány összehajtással lehet a számlát elrakni?
Elemezzük a feladatot abból a szempontból, hogy milyen középiskolai fogal-
mat tudunk így motiválni!

3. Lehet-e 6 szorzás segítségével x48-t kiszámítani, ha x adott? Mi lenne
az általános módszer? (Ami nem a legjobb)

4. 27 pénzérme közül egykönnyebb a többinél. Egy kétkarú mérleggel
lehet-e három méréssel a hamisat kiválasztani? Mi a helyzet 22 pénzérme
esetén? 16 pénzérménél?

5. Könnyített "Szín találgatós" játékot játszunk; három színünk van és
két különböző színű tüskét rak egy "A" játékos egy rejtett kapu mögé. Min-
den lépésben kirakunk két tüskét, "A" fehér tüskét rak, ha nem csak a színt,
de annak helyét is eltaláltuk, feketét, ha csak a színt és semmit se rak, ha
nem találtunk el semmit.

Legfeljebb hány lépésben lehet eltalálni a két színt helyes sorrendben?
Házi feladatok
1. Lerajzoltunk vízszintesen egy vasúti sínpárt és két – rá merőleges –

leágazást. Jobbról négy vagon, 1, 2, 3, 4 jelű érkezik. A vízszintes vonalon
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csak jobbról balra, a leágazásokon föl- és le mozoghatnak a vagonok. Van-e
olyan eljárás amivel az 1, 2, 3, 4 bármely permutációja balra kifuthat?

Ha három leágazás van, hány vagon összes permutációja futhat ki? Ele-
mezzük a feladatot az általános esetben is!

2. Adott 10 zsák, egy zsákban 9 gr (megnyírt) aranypénzek vannak, a
többiekben "rendes" 10 grammosak. Egy súlymérő segítségével meg lehet-e
határozni, hogy melyik zsákban van a hamis pénzérme?

3. 128 ember közül egy ebola vírussal fertőzött. Egy tesztcsík kimutatja a
vírus jelenlétét, de csak 7 áll rendelkezésre. Mindenkitől vért vesznek. Kém-
cső számtalan van, a tesztcsíkok egyszer használatosak. Ki lehet-e mutatni
a fertőzött személyt?

4. Legyen F0 = 0; F1 = 1 és Fn+1 = Fn + Fn−1 az ismert Fibonacci
sorozat. Igazoljuk, hogy minden természetes szám felírható egy vagy több
különböző Fn segítségével. Adjunk is egy eljárást erre a felírásra!
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