
Bevezetés a Számításelméletbe II. � Els® gyakorlat
10.-25. tankör, 2009. február 10.

1. Ha lehet, rajzold le az alábbi ábrákat egy vonallal, a ceruza felemelése nélkül!

a) b)

2. Bejárható-e egy 4× 4-es sakktábla lóval úgy, hogy minden mez®re éppen egyszer lépünk rá?
3. A G egyszer¶ gráfnak 2k+1 csúcsa van. Az egyik csúcs foka k, az összes többi csúcs foka legalább
k + 1. Bizonyítsuk be, hogy G-ben van Hamilton-kör! (ZH, 2003. március 27.)
4. Egy 20 tagú társaságban mindenki ugyanannyi embert ismer a többiek közül. Bizonyítsd be, hogy
le tudnak ülni egy kör alakú asztal köré vagy úgy, hogy mindenki mindkét szomszédját ismeri, vagy
úgy, hogy senki sem ismeri egyik szomszédját sem.
5. Igazold, hogy ha egy egyszer¶ gráf minden pontjának foka 4, akkor az élei kiszínezhet®k piros és
kék színekkel úgy, hogy (minden él teljes hosszában egy szín¶ legyen és) minden ponthoz két piros
és két kék él illeszkedjék.

6. Van-e Hamilton-kör az alábbi gráfokban? És Hamilton-út?

a)

(ZH, 2004. május 3.)

b) c)

(ZH, 1999. június 2.)
7. Jelölje S(n, k) azt a gráfot, melynek csúcsai az n × k-as sakktábla mez®i, két csúcs pedig akkor
szomszédos, ha a megfelel® mez®k (oldaluk mentén) szomszédosak. Mely (n, k) értékekre van S(n, k)-
ban

a) Euler-út; b) Euler-kör; c) Hamilton-út; d) Hamilton-kör?
8. Létezik-e olyan lépéssorozat a huszárral a 8× 8-as sakktáblán, melynek során az összes lehetséges
lépést pontosan egyszer megtesszük, de csakis az egyik irányban? (Vagyis, ha X és Y két olyan
mez®, hogy a huszár léphet egyikr®l a másikra [ilyen pl. a sakktábla szokásos jelöléseivel A1 és B3],
akkor a kívánt lépéssorozatban az X → Y és Y → X lépések közül az egyiknek el® kell fordulnia,
de mindkett® nem szerepelhet.) (ZH, 2004. március 25.)
9. Bizonyítsd be, hogy ha egy n csúcsú egyszer¶ gráfnak legalább

(
n−2

2

)
+n éle van, akkor van benne

Hamilton-kör!
10. A tangótáncosok találkozóján 20 �ú és 20 lány vesz részt. Mindenki pontosan 12 embert ismer
az ellenkez® nem¶ek közül (az ismeretségek kölcsönösek). A résztvev®k a következ®t játsszák: egy
�ú kiválasztja egy lányismer®sét és felkéri tangózni; az illet® lány a tánc után kiválasztja egy másik
�úismer®sét és felkéri tangózni, stb. A szabály tehát az, hogy akit legutóbb felkértek, az az ellenkez®
nem¶ ismer®sei közül egy olyat kell felkérjen, akivel (ebben a játékban) még nem tangózott. (Akit
felkérnek, az mindig el is fogadja a felkérést.) A társaság célja az, hogy végül mindenki elmond-
hassa magáról, hogy a játék során minden (ellenkez® nem¶) ismer®sével pontosan egyszer tangózott.
Mutassuk meg, hogy ez a cél megvalósítható! (ZH, 2005. május 9.)
11. Igazold, hogy ha egy 2k+1 pontú egyszer¶ gráfban minden pont foka legalább k, akkor a gráfban
van Hamilton-út!



Bevezetés a Számításelméletbe II. � Els® gyakorlat
10.-25. tankör, 2009. február 10.

1. Ha lehet, rajzold le az alábbi ábrákat egy vonallal, a ceruza felemelése nélkül!

a) b)

Megoldás:Ha meggondoljuk a ceruza felemelése nélkül lerajzolni az ábrákat azt jelenti, hogy
található-e a nekik megfelelo gráfban Euler-út. Idézzük fel, hogy mi a feltétele ennek:

Egy összefüggo gráfban pontosan akkor található Euler-út, ha legfeljebb 2 páratlan fokú pontja
van.
A feladat elvi megoldásához tehát elég megnézni az egyes gráfok csúcsainak fokszámait. Ezt vizsgálva
láthatjuk, hogy az elso gráfban van Euler-út (de Euler-kör nincs!!!), a másodiknak 4 páratlan fokú
pontja van, tehát nincs benne.
2. Bejárható-e egy 4× 4-es sakktábla lóval úgy, hogy minden mez®re éppen egyszer lépünk rá?

Megoldás:Azt itt szereplo megoldást a gyakorlaton mondta el valaki közületek, remélem nem
haragszik, de az o megoldását írom itt le. A 4× 4-es sakktábla mezoinek pontokat feleltetünk meg.
Az egymásból ló lépéssel elérheto mezoket éllel kötjük össze. Így egy gráfot kapunk, az eredeti feladat
pedig annak felel meg, hogy létezik-e Hamilton-út a gráfban.
Használjuk fel a következo állítást: Egy gráfból k pont és a belolük kiinduló élek elhagyása után a
gráf több, mint k + 2 komponensre esik szét, akkor a gráfban nincsen Hamilton-út.
Ha elhagyjuk a belso 2 × 2-es részt (azaz 4 pontot), akkor észrevehetjük, hogy a sarok pontok
izoláltak lesznek és a maradék 8 pont 4-4 elemu komponenseket fog alkotni. Tehát összesen 6 darab
komponensre esik szét a gráf, holott csak 4 pontot hagytunk el, azaz nincs benne Hamilton-út.
3. A G egyszer¶ gráfnak 2k+1 csúcsa van. Az egyik csúcs foka k, az összes többi csúcs foka legalább
k + 1. Bizonyítsuk be, hogy G-ben van Hamilton-kör! (ZH, 2003. március 27.)

Megoldás:Idézzük fel mikor van biztosan egy gráfban Hamilton-kör, azaz mi az elégséges felté-
tele:
Dirac-tétel: Ha egy n pontú gráfban minden pont foka legalább n

2
, akkor a gráfban van Hamilton-kör.

Ore-tétel: Ha egy n pontú gráfban minden olyan x, y pontra, amelyek nincsenek összekötve teljesül,
hogy d(x) + d(y) ≥ n, akkor a gráfban van Hamilton-kör.
Megvizsgálva a feltételeket, világos hogy a Dirac-tétel feltétele éppen nem teljesül viszont a Ore igen.
Hiszen bármely két pontnak a fokszámát összeadva 2k + 1-et vagy 2k + 2-t kapunk.
4. Egy 20 tagú társaságban mindenki ugyanannyi embert ismer a többiek közül. Bizonyítsd be, hogy
le tudnak ülni egy kör alakú asztal köré vagy úgy, hogy mindenki mindkét szomszédját ismeri, vagy
úgy, hogy senki sem ismeri egyik szomszédját sem.

Megoldás:A feladat úgy fogalmazható, hogy van-e az ismeretségi gráfban ( G ) vagy a komple-
menterében ( Ḡ) Hamilton-kör, ha a G olyan hogy minden pont foka ugyanannyi, azaz reguláris gráf.
Vizsgáljuk meg milyen feltétel kellene ahhoz, hogy mondhassuk, hogy a gráf tartalmaz Hamilton-
kört! Észrevehetjük, hogy a Dirac- és az Ore-tétel feltétele ebben az esetben ugyanazt jelenti. Azaz,
ha egy pont foka legalább 10 ( persze ekkor a regularitás miatt az összesnek), így a Dirac-tétel szerint
van benne Hamilton-kör! Egyébként, ha a pontok fokszáma legfeljebb 9, akkor mivel 20 pontú a gráf,
a komplementerének legalább 19−9 = 10, tehát az elobbi gondolat megismételheto a komplementer
gráfra, azaz ekkor a Ḡ gráf tartalmaz Hamilton-kört. Összefoglalva mindenképpen le lehet ültetni a
20 fos társaságot a fent kívánt módok valamelyikén.



5. Igazold, hogy ha egy egyszer¶ gráf minden pontjának foka 4, akkor az élei kiszínezhet®k piros és
kék színekkel úgy, hogy (minden él teljes hosszában egy szín¶ legyen és) minden ponthoz két piros
és két kék él illeszkedjék.

Megoldás:Tegyük fel eloször, hogy a gráf összefüggo, ha minden pont foka 4 azaz páros, akkor
világos, hogy van benne Euler-kör. E mentén járjuk be a gráf összes élét, akárhonnan kezdhetjük.
Az elso élet színezzük kékre, a másodikat pirosra, és így tovább. Világos, hogy "menet közben"
minden pontra igaz, hogy kétszer jöttünk be és kétszer mentünk ki. Ez pontosan azt jelenti, hogy
minden pontban egyszerre két kék és két piros él találkozik, kivéve a legelso pontot. Ott ugyanis
elofordulhatna, hogy a végén, mikor megérkezünk kék éllel teszük így összesen 3 kék és egy piros él
indulna ki belole. Mivel minden páratlan lépésben színezünk kékre, ezért elég lenne belátni, hogy
páros sok éle van a gráfnak, hiszen akkor nem lehet az utolsó lépés kék. Ezt pedig a 2|E(G)| =∑

x∈V (G) d(X) - azaz a fokszámösszeg kétszerese az élek számának - összefüggéssel láthatjuk. A
fokszámokösszeg 4-gyel osztható, tehát a élek száma biztosan páros. Ezzel, ha a G gráf összefüggo,
megoldottuk a feladatot.
Ha G nem összefüggo, akkor komponensekre bontjuk a gráfot és minden komponensre el isméltejük
a fentieket. Nem nehéz látni, hogy ez épp egy jó színezést ad.

6. Van-e Hamilton-kör az alábbi gráfokban? És Hamilton-út?

a)

(ZH, 2004. május 3.)

b) c)

(ZH, 1999. június 2.)
Megoldás:

a) Hamilton-kör nincsen, mert elvéve a két szélso pontot 3 komponensre esik szét a gráf. Hamilton-
út van.

b) Hamilton-út sincs, mert ha úgy képzeljük az ábrát, hogy 3 ötszögbol épül fel, akkor a középso
ötszög pontjait, azaz a 4-edfokú pontokat (5 darab pontot) elhagyva 7 komponensre esik szét
a gráf.

c) Van benne még Hamilton-kör is, ennek az általános megoldása megtalálható a 2. feladatsor 3.
feladatába. (lásd ott)

7. Jelölje S(n, k) azt a gráfot, melynek csúcsai az n × k-as sakktábla mez®i, két csúcs pedig akkor
szomszédos, ha a megfelel® mez®k (oldaluk mentén) szomszédosak. Mely (n, k) értékekre van S(n, k)-
ban

a) Euler-út; b) Euler-kör; c) Hamilton-út; d) Hamilton-kör?
Megoldás:Világos, hogy megfelelo szomszédsági gráf összefüggo, így ha a gráfban nincsen pá-

ratlan fokú pont, akkor tartalmaz Euler-kört. Ha csak ketto van, akkor Euler-utat. Ha k vagy n
legalább 3 és a másik legalább 2, akkor a hosszabbik oldalon van legalább 2 darab 3-adfokú pont,
ha n, k ≥ 3, akkor minden oldalon van legalább 1 darab 3-ad fokú pont, összesen legalább 4 darab.
Tehát :

a) Euler-kör csak 2× 2-es sakktábla esetén van.v

b) Euler-út csak 1× k-as, k × 1-es esetén vagy 2× 3-as, 3× 2-es és a fenti esetben van.

c) Hamiton-út mindig van, az egyik sarokból indított kígyóvonal jól mutat rá példát.



d) Hamilton-kör pontosan abban az esetben van, ha n vagy k közül legalább az egyik páros.
Példát rá könnyu gyártani az elozo módosításával.
Tegyük fel, hogy mind n, mind k páratlan, akkor kiszínezve két színnel a sakktáblát (a szokásos
módon sötét-világos mezokkel) valamelyik színbol több lesz, mint a másikbol, hiszen összesen
páratlan sok mezo volt. Mondjuk legyen az a szín, amibol kevesebb van a fekete. Ha a fekete
mezoket kitöröljük a sakktábláról, akkor észrevehetjük, hogy a sakktáblának megfelelo gráf
izolált pontokra esik szét. Méghozzá többre, mint amennyit elhagytunk a gráfból, azaz nincsen
benne Hamilton-kör.

8. Létezik-e olyan lépéssorozat a huszárral a 8× 8-as sakktáblán, melynek során az összes lehetséges
lépést pontosan egyszer megtesszük, de csakis az egyik irányban? (Vagyis, ha X és Y két olyan
mez®, hogy a huszár léphet egyikr®l a másikra [ilyen pl. a sakktábla szokásos jelöléseivel A1 és B3],
akkor a kívánt lépéssorozatban az X → Y és Y → X lépések közül az egyiknek el® kell fordulnia,
de mindkett® nem szerepelhet.) (ZH, 2004. március 25.)

Megoldás:A feladat a körülményes megfogalmazása ellenére azt jelenti, hogy van-e abban a
gráfban Euler-út, aminek a pontjai a sakktábla mezoinek felelnek meg, az élei meg a lóval egy
lépésben elérheto pontok. Megvizsgálva ezt a gráfot láthatjuk, hogy a sarokkal a sakktábla szerint
(nem a gráfban) oldalszomszédos mezok fokszáma 3. Mivel ilyenbol összesen 8 van, ezért biztosan
nem tartalmaz Euler-utat.
9. Bizonyítsd be, hogy ha egy n csúcsú egyszer¶ gráfnak legalább

(
n−2

2

)
+n éle van, akkor van benne

Hamilton-kör!
Megoldás:Megmutatjuk, hogy a fent említett feltétlenek eleget tevo gráfra teljesül az Ore-

feltétel, azaz van benne Hamilton-kör. Ehhez egyszeruen számoljuk ki, hogy hány éle van a komp-
lementer gráfnak, azaz hány él nincs behúzva a eredeti gráfban. A teljes n pontú gráfnak összesen(

n
2

)
éle van, így a komplementer gráfnak:

(
n

2

)
− (

(
n− 2

2

)
+ n) =

n(n− 1)

2
− (n− 2)(n− 3)

2
− n =

(n2 − n)− (n2 − 5n + 6)− 2n

2
= n− 3.

Vizsgáljuk meg, hogy vajon teljesül-e az Ore-feltétel. Vegyünk egy olyan x és y pontpárt, melyek
nincsenek összekötve, és tegyük fel indirekt, hogy ezekre nem teljesül a feltétel, azaz d(x)+d(y) < n.
A két pontból összesen 1+2(n−2) él indulhat ki( az 1 az, hogy egymással lehetnek összekötve, n−2
a megmaradó pontok száma, innen adódik 2(n− 2). Ebbol biztosan van a gráfban (2n− 3)− (n− 3)
él, tehát legalább n, az viszont ellentmondás, hiszen az indirekt feltevés a d(x)+d(y) < n volt. Tehát
nem teljesülhet az el?z?, azaz teljesül az Ore-feltétel, így van a gráfban Hamilton-kör.
10. A tangótáncosok találkozóján 20 �ú és 20 lány vesz részt. Mindenki pontosan 12 embert ismer
az ellenkez® nem¶ek közül (az ismeretségek kölcsönösek). A résztvev®k a következ®t játsszák: egy
�ú kiválasztja egy lányismer®sét és felkéri tangózni; az illet® lány a tánc után kiválasztja egy másik
�úismer®sét és felkéri tangózni, stb. A szabály tehát az, hogy akit legutóbb felkértek, az az ellenkez®
nem¶ ismer®sei közül egy olyat kell felkérjen, akivel (ebben a játékban) még nem tangózott. (Akit
felkérnek, az mindig el is fogadja a felkérést.) A társaság célja az, hogy végül mindenki elmond-
hassa magáról, hogy a játék során minden (ellenkez® nem¶) ismer®sével pontosan egyszer tangózott.
Mutassuk meg, hogy ez a cél megvalósítható! (ZH, 2005. május 9.)

Megoldás:A feladatnak az felel meg, hogy meg tudunk-e adni az ismerettségi gráfban egy Euler-
kört. Mivel minden pont foka páros, elég belátni, hogy a gráf összefüggo, mert akkor az idevágó
tétel értelmében készen vagyunk. Ehhez tegyük fel indirekt, hogy nem összefüggo, azaz legalább 2
komponensbol áll. Mivel mindenki 12 embert ismer, ezért minden komponens legalább 12 lányt, és
ennek megfeleloen legalább 12 �út tartalmaz, így a komponensek mérete legalább 24. Igenám, de
összesen 40 fobol áll az egész csoport, tehát ezt nem lehet már két komponensre sem bontani, tehát
a gráf valóban összefüggo
11. Igazold, hogy ha egy 2k+1 pontú egyszer¶ gráfban minden pont foka legalább k, akkor a gráfban
van Hamilton-út!



Megoldás:Egészítsük ki a gráfot egy ponttal, és kössük össze az összes többi ponttal. Ekkor
minden pont foka eggyel no, már amelyiknek volt, az új pontnak pedig 2k +1 lesz. Tehát van 2k +2
pont az új gráfban, minden pont foka legalább k + 1, alkalmazhatjuk a Dirac tételét. Azaz van az
új gráfban Hamilton-kör, ebbol a körbol megtartva azokat az éleket és pontokat, amik az eredeti
gráfban is benne voltak, egy Hamilton-útat kapunk az eredeti, kiindulási gráfban. Épp ez volt a
feladat.
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2. gyakorlat, 2009. február 17.

1. Páros gráf-e a 6, illetve 5 hosszúságú kör? És tetszőleges fa?

2. Határozzuk meg az összes olyan páros gráfot, melyet Úgy kapunk, hogy valamely n pontú teljes gráfból egyhagyunk
egy élet!

3. Jelentse Gk a Mycielski konstrukcióval kapott gráfot, melynek kromatikus száma k. Adjuk meg az összes olyan k

értéket, melyre Gk tartalmaz

(a) Euler-kört

(b) Hamilton-kört!

4. Páros gráfok-e az alábbiak? Határozzuk meg a kromatikus számát!

5. Egy gráf csúcsai legyenek az 1 és 2009 közé eső természetes számok. Két csúcsot akkor kössünk össze, ha a különbségük
legfeljebb 9. Mennyi a gráf kromatikus száma?

6. A V (G) = 1, 2, . . . , 2009 ponthalmazon definiáljuk G gráfot úgy, hogy benne k és m akkor és csak akkor legyen
összekötve éllel, ha nem egyenlők és egyikük osztója a másiknak. Határozzuk meg a χ(G) értékét. (Seǵıtség: először
2009 helyett vizsgáljuk a kettőhatványokat)

7. A G gráf csúcsai legyenek az u1, u2, . . . , u2003, v1, v2, . . . , v2004 pontok. G fesźıtett részgráfja az ui pontokon pedig egy
2004 hosszúságú kör. Ezen ḱıvül ui és vj össze van kötve egymással minden lehetséges i, j értékpár esetén. Mennyi a
G gráf kromatikus száma?

8. Legyenek a G gráf csúcsai egy 9× 9-es sakktábla mezői, és két csúcs pontosan akkor legyen összekötve, ha a megfelelő
mezők bástyával egy lépésben elérhetők egymásból, valamint a sarkokban található 3 × 3-as részmátrixok minden
mezője is legyen összekötve egymással. Mennyi az ı́gy keletkezett gráf kromatikus száma?

9. (a) Bizonýıtsd be, hogy G egyszerű gráf esetén χ(G)χ(G) ≥ n!

(b) Tegyük fel, hogy G egy 2009 csúcsú egyszerű, śıkbarajzolható gráf. Bizonýıtsuk be, hogy a G gráf komple-
menterének kromatikus számára χ(G) ≥ 400 áll.

10. (a) Tegyük fel, hogy a G gráfot megsźıneztük χ(G) sźınnel; legyen ezek közül a sźınek közül kettő a piros és a kék.
Bizonýıtsuk be, ekkor található a gráfban két szomszédos csúcs, amelyek közül az egyik piros a másik kék.

(b) Bizonýıtsd be, hogy e élű gráfra e ≥
(

χ(G)
2

)

11. Határozzuk meg az ábrán látható gráf kromatikus számát, χ(G)-t!

(a) Legyen G egy olyan egyszerű gráf, amelynek pontjai számozhatók úgy, hogy minden pont legfeljebb kettő nála
nagyobb sorszámúval szomszédos. Igazoljuk, hogy χ(G) ≤ 3.

(b) Adott a śıkon néhány egyenes úgy, hogy semelyik három nem megy át egy ponton. Legyen G az ezek által
meghatározott gráf: G csúcsai az egyenesek metszéspontjai, két csúcs pedig akkor szomszédos, ha az egyik egye-
nesen szomszédos metszéspontok. Mutassuk meg, hogy χ(G) ≤ 3!



2. gyakorlat megoldásai

1. megoldás :A páros gráfokat a következõképpen tudtuk jellemezni: Egy gráfot párosnak nevezünk, ha a pontjai két
osztályba sorolhatóak úgy, hogy az egyes osztályokon belül nem mennek élek. Ennek két ekvivalens megfogalmazását
használtuk: Egy gráf pontosan akkor páros, ha a pontjai kiszínezhetõek 2 színnel illetve pontosan akkor, ha nem
tartalmaz páratlan hosszúságú kört! Most ezt a legutolsót fogjuk használni. Így mivel a 6 hosszú kör páros hosszú,
tehát maga is egy páros gráf. Az 5 hosszú kör páratlan hosszú, tehát nem páros gráf. A fa mivel nem tartalmaz kört
sem, így nem tartalmaz páratlan hosszú kört sem, tehát páros gráf. Ez utóbbihoz egyébként könnyen meg tudunk
konstruálni olyan osztályozást, mely a pontokat 2 osztályba sorolja úgy, hogy az osztályokon belül nem megy él.

2. megoldás :K2 2 pontú teljes gráf két pont és egy él, ebbõl elhagyva egy élet két izolált pontot kapunk, tehát ez egy
páros gráf. K3 egy háromszög (3 pont és köztük 3 él), ebbõl elhagyva egy élet, egy fát kapunk, ami az elõzõek szerint
páros gráf. Kn-bõl elhagyva egy élet, ahol n ≥ 4 nem páros gráfot kapunk, ugyanis legyen x-t és y-t összekötõ él, az
amit elhagytunk, ekkor a feltétel szerint van legalább még két pont, jelölje ezeket mondjuk u és w. Ekkor u,w, x egy
teljes háromszöget alkot, ami egy páratlan hosszú kör, tehát a feladatnak megfelelõ gráf nem lehet páros.

3. megoldás :

(a) Jelölje Gk a Mycielski konstrukció azon tagját, melyre χ(Gk) = k és ω(Gk) = 2 teljesül. Ekkor G2 két pont és
köztük egy él, ez persze nem tartalmaz kört sem, így Euler-kört és Hamilton-kört sem. A G3 egy ötpontú kör, ami
maga is egy Hamilton- illetve Euler-kör. Indukcióval megmutatjuk, hogy Gk, ha k ≥ 3, nem tartalmaz Euler-kört,
ehhez elegendõ, hogy van páratlan fokú pontja. Észrevehetjük, hogy a Gk+1-ben az úgynevezett "csúcs" fokszáma
Gk elemszámával egyezik meg, ami a |V (Gk)| = 2|V (Gk−1)|+ 1 miatt minden k ≥ 3 esetén páratlan.

(b) Megmutatjuk, hogy minden Gk tartalmaz Hamilton-kört, ha k ≥ 3. Ebbõl a k = 3 esetet beláttuk. Innen teljes
indukcióval bizonyítunk: Tegyük fel, hogy Gk tartalmaz Hamilton-kört, és ebbõl szeretnénk következtetni arra,
hogy Gk+1 is. Tekintsük a Gk+1-et, ennek az "alapja" Gk, mely tartalmaz Hamilton-kört. Számozzuk meg ezeket a
csúcsokat a Hamilton kör bejárása szerint, azaz legyenek v1, v2, . . . , vm a Gk csúcsai, ezek "párjai " u1, u2, . . . , um,
valamint van egy csúcs, ami minden ui-vel össze van kötve, ez legyen w. Az imént mondottak szerint, vi szomszédos
vi+1-gyel és v1 szomszédos vm-mel (v1−v2−· · ·−vm−v1 egy Hamilton-kör). Ekkor ellenõrizhetõ, hogy Gk+1-ben
Hamilton-kör lesz a következõ sorozat:

v1 − u2 − v3 − u4 − v5 − · · · − um−1 − vm − u1 − w − um − vm−1 − um−2 − vm−3 − · · · − u3 − v2 − v1

Közben használtuk az elõzõ feladat talán legfontosabb mellékeredményét, hogy Gk páratlan, k ≥ 3 különben
felváltva lépegetve nem vm-be érkeztünk volna menet közben, hanem um-be. Tehát a fenti kör valóban létezik így
Gk+1-ben van Hamilton-kör.

4. megoldás :-

5. megoldás :Jelöljük a szóban forgó gráfot G-vel, ekkor χ(G) = 10. Ehhez egyrészt használjuk fel, hogy ω(G) ≤ χ(G),
hiszen az 1, 2, 3, . . . , 10 pontokon a gráf egy 10 pontú klikket alkot. Másrészt könnyû látni, hogy ennél több nem kell,
ugyanis legyen az elsõ 10 csúcs színe rendre 1, 2, 3, . . . , 10, innentõl pedig színezzük a csúcsokat növekvõ sorrendben
mohó módon, azaz a lehetséges legkisebb színûre, ami szabad. Valójában egyetlen színre lehet színezni az éppen sorra
kerülõ csúcsot(a 10-zel azelõtti színére), és az is könnyen ellenõrizhetõ, hogy a színezés sehol nem akad el.

6. megoldás :Vegyük észre, hogy a kettõhatványok egymás többszörösei, tehát õk klikket alkotnak, melynek mérete
akkora, mint ahány 2 hatvány van a számozott ponthalmazban. Mivel 210 = 1024 és 211 = 2048, ezért 11 darab
kettõhatvány szerepel (�gyelem: a 20 = 1 is kettõhatvány). Nem nehéz látni, hogy ez a maximális klikk mérete, ám
ehelyett elegendõ megmutatni, hogy ki lehet színezni 10 színnel a gráfot, hiszen ekkor az imént mutatott klikk mérete
maximális kell legyen. Vegyük észre, hogy 2k és 2k+1 − 1 között nincsen két szám, amik össze lennének kötve, hiszen
két ilyen szám hányadosa kisebb, mint 2. Ha tehát 2k és 2k+1 − 1 közötti számok színét azonosnak választjuk, akkor
egy 11 színbõl álló jó színezést kapunk. Ennél kevesebb nem lehet, tehát χ(G) = 11.

7. megoldás :χ(G) = 5. Világos, hogy a vj pontokon egy 2004 pontú kör kiszínezhetõ két színnel (miért?), az ui pontokon
pedig a 2003 hosszú kiszínezhetõ 3 színnel. Tehát legfeljebb 5 szín elég lesz, hiszen akkor az ui és vj pontokat egymástól
teljesen különbözõ színûre színezve egy jó színezést kapunk. Meg kell azonban mutatni, hogy miért nem lehet kevesebb
színnel kiszínezni. Indirekt tegyük fel, hogy ez lehetséges volna, ez csak úgy történhetne, hogy van egy uk és vl csúcs,
aminek a színe azonos. Ez azonban lehetetlen, hiszen ezek páronként mind szomszédosak. Tehát valóban a vj-khez
felhasznált színek teljesen különbözõek kell legyenek az ui-k színezéséhez használt színektõl.



8. megoldás :Képzeljük a sakktábla mezõit pontoknak, az egymásból egy lépésben elérhetõ pontok közti kapcsolatot
éleknek, jelölje a gráfot G. A feladat szövege szerint egy oszlopban lévõ mezõk mind össze vannak kötve egymással,
tehát ω(G) ≥ 9. Mivel ω(G) ≤ χ(G), ezért elegendõ megmutatni, hogy 9 színnel kiszínezhetõ a gráf. A színeket
számoknak képzelve ez azt jelenti, hogy 1-tõl 9-ig ki kell tölteni a 9 × 9-es sakktáblát úgy, hogy minden sorba és
minden oszlopba minden számjegybõl pontosan 1 kerüljön, valamint a sarokban található 3 × 3-as négyzetekre is ez
teljesüljön. Ez valójában egy butított sodoku, hiszen ott is épp egy ilyet kell kitölteni, csakhogy itt még a kitöltött
kezdeti értékek sincsenek megadva. Ezt biztosan ki lehet tölteni, ezt bárki tudja, aki valaha megoldott akár csak egy
ilyet. Tehát ki is színezhetõ 9 színnel.

9. megoldás :

(a) Megoldás 1: Mivel egy jó színezésben minden színosztály független pontok halmaza, és a gráf kiszínezhetõ jól
χ(G) színnel, van olyan független halmaz, aminek mérete legalább n

χ(G) . Ez a független halmaz a komplementer
gráfban klikk, így minden pontját ott más színnel kell színezni, vagyis χ(Ḡ) ≥ n

χ(G) . Ezt átrendezve adódik az
állítás.

Megoldás 2: Színezzük ki G-t jól χ(G), és Ḡ-t jól χ(Ḡ) színnel. Minden v ∈ V (G)-re az elsõ színezésben jelölje a v
csúcs színét c(v), a másodikban k(V ). Rendeljük hozzá most minden v csúcshoz a (c(v), k(v)) rendezett színpárt.
E színpárok semelyik két csúcsra nem egyezhetnek meg, hiszen bármely két csúcs össze lesz kötve G és Ḡ közül
pontosan az egyikben, így ott különbözõ színûeknek kell lenniük. Vagyis az összes lehetséges színpárok száma
legalább n, ami éppen a bizonyítandó állítás.

(b) Egy egyszerû síkgráfról tudjuk, az 5-szín tétel szerint, hogy kiszínezhetõ 5 színnel, azaz χ(G) ≤ 5. Az elõzõ
feladatrész szerint ez azt jelenti, hogy χ(Ḡ) ≥ n

χ(G) = 2009
5 > 400. (A 4-szín tétellel ennél sokkal erõsebb becslés

is adódik.)

10. megoldás :

(a) Indirekt tegyük fel, hogy ez a két szín az adott χ(G) darab színnel történõ színezésben nem szomszédos. Ekkor
valójában e két színnel színezett pontok egyetlen színnel is színezhetõek volnának ( a többi pont színét változat-
lanul hagyva), és így eggyel kevesebb szín is elég lett volna a színezéshez, ez ellentmondás.

(b) Az elõbbi gondolatot bármely két színre el lehet mondani, azaz minden két színhez tartozik egy él, aminek a
végpontjai éppen ilyen színûek. Azaz legalább annyi éle kell legyen a gráfnak, mint ahány szín pár van, azaz
legalább

(
χ(G)

2

)
.

11. megoldás :

(a) Kezdjük a nagyság szerinti legnagyobb csúccsal a színezést, majd mohó módon (mindig egy szabad színnel
színezünk), ügyelve arra, hogy nagyság szerint csökkenõ sorrendben vegyük a csúcsokat. A mondott feltétel szerint
a színezés sehol sem akad el, mivel a szomszédai legfeljebb két színt foglalnak le, így mindig marad legalább egy
szabad szín, amilyen színûre az aktuális pontot színezhetjük.

(b) Válasszunk ki egy irányt a síkon, ami egyik olyan egyenessel sem párhuzamos, amit G valamely két csúcsa
meghatároz. Tekintsünk egy ezen irányban meghúzott egyenest, amely a síkot két olyan félsíkra bontja, melyek
közül az egyik a gráf valamennyi csúcsát tartalmazza. (Ez annyit jelent, hogy az új egyenest "elég messze"
húzzuk meg. Mivel csak véges sok egyenes és véges sok metszéspont van, ez mindig megtehetõ.) Csúsztassuk az
egyenest a metszéspontok felé. Ha elérünk egy pontot, azt egy listára felírjuk, majd tovább megyünk. Ezt addig
folytatjuk, amíg az összes pontot fel nem írtuk. Majd színezzük ki a gráf pontjait mohó módon a listán szereplõ
sorrend szerint. Ekkor bármely épp kiszínezésre váró csúcsra az igaz, hogy legfeljebb két szomszédja lehet, amik
szerepelnek már a listán. Ekkor viszont az elõzõ feladatrész értelmében, ki lehet színezni a gráfot 3 színnel.
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3. gyakorlat, 2009. február 23.

1. Állaṕıtsuk meg, hogy az múlt órai gráfok közül, melyek perfektek (4db.)?

2. Állaṕıtsuk meg az élkromatikus számukat!

3. Jelölje D9 azt a 18 élű gráfot, amit úgy kaphatunk egy 9 hosszúságú körből, hogy a körben másodszomszédos pontokat
is összekötjük. Állaṕıtsuk meg, hogy a D9 perfekt gráf-e, és hogy mennyi a kromatikus, illetve élkromatikus száma!
(A legutolsó kérdés nehezebb - csokiért!)

4. Határozd meg az ábra PERT diagramján a szükséges időt, valamint a kritikus részfeladatokat!
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5. Mutassuk meg, hogy egy hurokmentes iránýıtott gráf élhalmaza felbontható két diszjunkt élhalmazra, hogy egyik sem
tartalmaz iránýıtott kört!

6. Mennyi a Petersen-gráf élkromatikus száma?

7. Legyen G 100-reguláris egyszerű gráf 2001 ponton. Határozzuk meg χe(G) értékét!

8. Adjuk meg a χe(Kn) értékét minden egynél nagyobb pozit́ıv egész n-re!

9. Legyenek Gn csúcsai az 1, 2, . . . , n számok, és kettőt akkor kössünk össze, ha relat́ıv pŕımek.

(a) Bizonýıtsuk be, hogy χ(G) = ω(G)!

(b) Mutassuk meg, hogy ha n elég nagy akkor Gn nem lesz perfekt!

10. Tegyük fel, hogy a G gráfnak n = 9999 pontja van, legyen a maximális fokszáma ∆(G) = 2006, élkromatikus száma
pedig χe(G) = 2006. Bizonýıtsuk be, hogy G-nek van 2006-nál kisebb fokszámú csúcsa!

11. Legyen Gn az a gráf, amit úgy kapunk, hogy felosztjuk a Kn,n teljes páros gráf egy uv élét, azaz töröljük uv-t és
bevezetünk egy új x csúcsot, illetve az xu és xv éleket. Adjuk meg az összes olyan pozit́ıv egész n számot, melyre Gn

perfekt!

12. Legyen G egy 3-reguláris gráf, amire χe(G) = 3. Tudjuk továbbá, hogy G éleinek (a sźınek egymás közötti per-
mutációjától eltekintve) egyetlen jó három sźınnel való sźınezése létezik. Bizonýıtsuk be, hogy G-nek van Hamilton-
köre!

13. A G iránýıtott gráfból legföljebb k él kitörlésével elérhető, hogy a maradék gráfban ne legyen iránýıtott kör. Bizonýıtsuk
be, hogy ekkor G-ben legföljebb k él iránýıtásának megford́ıtásával is elérhető, hogy a kapott gráfban ne legyen
iránýıtott kör!

14. Határozd meg az ábra PERT diagramján a szükséges időt, valamint a kritikus részfeladatokat!
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3. gyakorlat, 2009. februÃ¡r 23.

1. Állapítsuk meg, hogy az múlt órai gráfok közül, melyek perfektek (4db.)?
Megoldás:A páros gráf perfekt, a többi nem az, mert mindegyik tartalmaz feszített részgráfként háromnál hosszabb
páratlan kört.

2. Állapítsuk meg az élkromatikus számukat!
Megoldás:-

3. Jelölje D9 azt a 18 élû gráfot, amit úgy kaphatunk egy 9 hosszúságú körbõl, hogy a körben másodszomszÃ©dos pontokat
is összekötjük. Állapítsuk meg, hogy a D9 perfekt gráf-e, és hogy mennyi a kromatikus, illetve élkromatikus száma!
(A legutolsó kérdés nehezebb - csokiért!)
Megoldás:Csokiért!

4. Határozd meg az ábra PERT diagramján a szükséges idõt, valamint a kritikus részfeladatokat!
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5. Mutassuk meg, hogy egy hurokmentes irányított gráf élhalmaza felbontható két diszjunkt élhalmazra, hogy egyik sem
tartalmaz irányított kört!
Megoldás:Számozzuk meg a gráf pontjait 1, 2, . . . , n számokkal sorba. Az két élhalmazba úgy tesszük bele az éleket,
hogy amelyikre teljesül, hogy i-bõl mutat j-be és i < j, azt az elsõ élhalmazhoz soroljuk, a többit a másodikhoz.
Világos, hogy ezután az egyes élhalmazokon belül nincs irányított kör, hiszen ahhoz az kellene, hogy a körben legyen
olyan {i, j} él, melyre i < j és olyan is, melyre {i > j}, holott az egyik fajta élhalmazban csak az egyik tipusú él lehet
benne.

6. Mennyi a Petersen-gráf élkromatikus száma?

Megoldás:Egy 4-színezést könnyû mutatni, mondjuk a külsõ és belsõ ötszögeket ugyanazzal a 3 színnel színezzük az
összekötõ éleket meg a negyedik színre. Ugyanakkor észre lehet venni, hogy a külsõ ötszögnek forgatástól és a színek
permutációjától eltekintve egyetlen 3-színezése van. Innen pedig ki lehet könnyen skatulyázni, hogy a nem lehet az
egész gráfot 3 színnel színezni.

7. Legyen G 100-reguláris egyszerû gráf 2001 ponton. Határozzuk meg χe(G) értékét!
Megoldás:Jelölje χ′(G) az G élkromatikus számát. Tudjuk, hogy ∆(G) ≤ χ′(G). A Vizing -tételbõl pedig tudjuk,
hogy χ′(G) ≤ ∆(G)+1, tehát esetünkben 100 ≤ χ′(G) ≤ 101. Tegyük fel, hogy 100 színnek ki lehet színezni az éleket,
és vagyünk egy ilyen χ′(G) színnel történõ jó színezést. Mivel minden csúcs foka 100, ez azt jelenti, hogy minden
csúcsból kiindul minden színû élbõl egy. Ekkor minden színre külön-külön tekintve a színezés meghatároz az azonos
színû élek szerint egy-egy teljes párosítást. Ennek viszont szükséges feltétele, hogy minden pontnak legyen párja azaz,
hogy összesen páros sok pontja legyen a gráfnak. Ez azonban nincs így, tehát nem lehet 100 színnel kiszínezni a gárf
éleit, tehát 101 szín kell.



8. Adjuk meg a χ′(Kn) értékét minden egynél nagyobb pozitív egész n-re!
Megoldás:A megoldás két részbõl fog állni, az elsõ és könnyebb eset, ha n páratlan. Ekkor a χ′(G) = ∆(G) + 1 = n
lesz. A gondolat ugyanaz, mint az elõbb, melyet jobban megnézve láthatjuk, hogy annak hogy a gráfnak hány pontja
van, csak a megoldás végén van szerepe, ekkor ugyanis nem lehet minden pontot valamely másikkal összepárosítani.
Ezzel lemásolva a fentit adódik a χ′(G) = n egyenlõség.

Ha n páros, akkor a helyzet egy kicsit bonyolultabb. Némi próbálgatás után az a sejtésünk támadhat, hogy χ′(G) =
n− 1. Ezt egy teljes indukcióhoz hasonló módszerre építjük. Tegyük fel, hogy a fentieket tudjuk már minden páratlan
n esetén. Legyen H az a gráf, amit úgy kapunk, hogy G-bõl elhagyunk egy pontot és a hozzátartozó éleket. Ekkor H
egy n − 1 pontú teljes gráf, ahol n − 1 páratlan, azaz alkalmazhatók az elõbbiek, tehát χ′(H) = n − 1. Színezzük ki
gráfot ennyi színnel, ekkor minden csúcsnál van egy szín, amilyen színû él belõle nem indul ki. Mivel a pontok száma
páratlan minden színhez kell legyen olyan pont, amelybõl nem indul ki olyan színû él, különben páros sok pontnak
kellene lennie. Ám ez maga után vonja, hogy minden szín pontosan egy csúcsnál maradhat ki és minden csúcsnál a
kimaradó szín különbözõ. Ekkor azonban visszavéve az elhagyott pontat, az elhagyott élekkel együtt, észrevehetjük,
hogy az egyes pontoknál a újonnan behúzott, még színtelen élet a pontnak a kimaradó színére ki lehet színezni annélkül,
hogy közben elrontanánk a színezést. ez utóbbit éppen az indokolja, hogy minden csúcsnál a kimaradó szín különbözõ.

9. Legyenek Gn csúcsai az 1, 2, . . . , n számok, és kettõt akkor kössünk össze, ha relatív prímek.

(a) Bizonyítsuk be, hogy χ(G) = ω(G)!
(b) Mutassuk meg, hogy ha n elég nagy, akkor Gn nem lesz perfekt!

(a) Színezzük a Gn csúcsai közül a prímeket ci színnel, ha i > 0 és c0 színûre, ha i = 0. Több szín nem kell, hiszen ha
egy számnak megfelelõ pontot olyan színûre színezünk, mint amilyen a prímtényezõi közül egy, akkor az azonos
színû csúcsok sosem lesznek relatív prímek egymáshoz. Másrészt világos, hogy a prímek ebben a gráfban egy
klikket alkotnak, azaz ω(Gn) = (Gn).

(b) Tekintsük a 6, 35, 22, 15, 77 csúcsok által feszített részgráfot, ami egy öt hosszú kör. Ez nem perfekt, és n ≥ 77-re
minden Gn-ben fellép.

10. Tegyük fel, hogy a G gráfnak n = 9999 pontja van, legyen a maximális fokszáma ∆(G) = 2006, élkromatikus száma
pedig χe(G) = 2006. Bizonyítsuk be, hogy G-nek van 2006-nál kisebb fokszámú csúcsa!
Megoldás:Tegyük fel indirekt, hogy csak 2006 fokú pontja van és, hogy χe(G) = 2006, valamint látjuk, hogy a gráfnak
páratlan sok pontja van. Vegyük észre, hogy a 6. feladat megoldása itt is megismételhetõ, aminek a lényege, hogy nem
lehet lehet, hogy páratlan sok csúcs esetén minden csúcsból kiinduljon a színezéshez szükséges összes szín.

11. Legyen Gn az a gráf, amit úgy kapunk, hogy felosztjuk a Kn,n teljes páros gráf egy uv élét, azaz töröljük uv-t és
bevezetünk egy új x csúcsot, illetve az xu és xv éleket. Adjuk meg az összes olyan pozitív egész n számot, melyre Gn

perfekt!
Megoldás:Jelen esetben is elegendõ annyit felhasználni, hogy a G gráf nem lehet perfekt, a feszített részgráfként
tartalmaz páratlan hosszú kört speciálisan ötszöget. Tegyük fel, hogy n ≥ 2, ekkor az u és v pontokon kívül találhatunk
u2 és v2 csúcsokat is úgy, hogy az eredeti gráfban az u-k csak v-kkel legyenek összekötve. Ekkor a v, x, u, v2, u2 pontok
által meghatározott feszített részgráfot (ez a feladat szerint módosított gárfban feszített részgráf), mely láthatólag egy
ötszög. Tehát a gráf nem lehet perfekt.

12. Legyen G egy 3-reguláris gráf, amire χe(G) = 3. Tudjuk továbbá, hogy G éleinek (a színek egymás közötti permutá-
ciójától eltekintve) egyetlen jó három színnel való színezése létezik. Bizonyítsuk be, hogy G-nek van Hamilton-köre!
Megoldás:Tegyük fel, hogy nincs benne Hamilton-kör. Legyen a három felhasznált szín közül kettõ a piros és a sárga.
Ekkor a piros és sárga élek közül minden pontból kiindul egy-egy. Vizsgáljuk meg, hogy mit alkotnak ezek együttesen.
Észrevehetjük, hogy akárhonnan indultunk is a piros és sárga élek felváltva követik egymást, amíg vissza nem érnek egy
már korábbi, azaz a kiindulási élhez. Ám mivel nincs a gráfban Hamilton-kör, ez csak úgy lehet, hogy a piros és sárga
élek kettõ vagy több kört alkotnak. Ekkor az egyik ilyen keletkezõ körben a piros és sárga éleket felcserélve egy újabb jó
színezéshez jutunk (meggondolandó). ez azonban ellentmondás, hiszen ekkor találtunk egy olyan színezést, amit nem
kapunk meg az eredetibõl a színek permutációjával. Az ellentmondás mutatja, hogy a gráfban van Hamilton-kör.

13. A G irányított gráfból legföljebb k él kitörlésével elérhetõ, hogy a maradék gráfban ne legyen irányított kör. Bi-
zonyítsuk be, hogy ekkor G-ben legföljebb k él irányításának megfordításával is elérhet?, hogy a kapott gráfban ne
legyen irányított kör!
Megoldás:Azt fogjuk belátni, hogy éppen az elhagyott élek közül kell néhányat megfordítani. Ugyanis, ha veszünk
egy írányított körmentes gráfot, melyben nincs behúzva egy él. Ekkor van olyan írányítása az élnek, hogy továbbra
se legyen benn irányított kör. Világos, hogy ebból adódik az állítás, hiszen egyesével visszatehetjük az éleket a "jó"
irányításnak megfelelõen.
Tegyük fel, hogy nem tudunk jó irányt választani az éppen visszatenni kivánt élnek. Ekkor találunk két kört az él két
irányításának megfelelõen, melyeknek része a megfelelõ irányú él. Ekkor valójában az élt kihagyva a két körbõl egy
olyan irányított kört kapunk, mely már az él nélküli (eredeti) gráfban is benne van. Ez ellentmondás, hiszen találtunk
az eredeti gráfban irányított kör.



14. Határozd meg az ábra PERT diagramján a szükséges id?t, valamint a kritikus részfeladatokat!
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4. gyakorlat, 2008. március 3.
http://www.cs.bme.hu/�kisss/bsz2/

1. Határozzuk meg a következ® gráfok által szemléltetett tevékenységhez szükséges id®t!

2. Határozzuk meg (a és b függvényében) a gráf által szemléltetett tevékenységhez szükséges id®t! (a, b ≥ 0)

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

4. Húsz táborozó páros pingpongbajnokságot szeretne játszani. Ehhez úgy kell 10 párt alkotniuk, hogy mindenki egy
barátjával legyen párban. A társaságban két játék örült van, nekik teljesen mindegy kivel játszanak, és velük is bárki
szívesen játszik. A többiek viszont csak egy- egy kisebb csoport tagjaival hajlandóak párban lenni. Az egyes csoportok
7, 5, 3 és 3 tagból állnak. Létre tudnak-e hozni ilyen feltételek mellett 10 "baráti" párost?

5. (a) Bizonyítsd be, hogy ha egy gráfban van teljes párosítás, akkor bármely k független pontnak együtt legalább k
szomszédja van!

(b) Mutassuk meg, hogy ha egy gráfban létezik két különböz® teljes párosítás, akkor létezik páros hosszú kör is!

6. Állapítsuk meg az α(G), τ(G), ν(G), ρ(G) értéket a 4 szokásos gráfra.

7. Egy 100 pontú egyszer¶ gráfban akárhogyan is választunk ki 3 pontot, ezek között legalább 2 él fut. Mutassuk meg,
hogy a gráfban van teljes párosítás!

8. Bizonyítsuk be, hogy egy 3-reguláris, Hamilton-kört tartalmazó egyszer¶ gráf élhalmaza el®áll, mint 3 diszjunkt teljes
párosítás uniója!

9. A G = (A,B) páros gráfban |A| = |B| és az A osztály minden valódi X részhalmazára (azaz ∅ ⊂ X ⊂ A) teljesül,
hogy |N(X)| > |X|. Igazoljuk, hogy G tetsz®legesen éle kiegészíthet® teljes párosítássá!

10. Ketten a következ® játékot játszák. Egy G gráfban felváltva választanak pontokat úgy, hogy a pontok mindig utat
alkossanak. Az veszít, aki nem tud újabb pontot választani. Bizonyítsuk be, hogy ha a gráfban van teljes párosítás,
akkor a második játékos mindig tud nyerni!

11. Határozzuk meg a α(G), τ(G), ν(G), ρ(G) értékeket

(a) a Kn teljes gráfra;
(b) a Km,n teljes páros gráfra;
(c) az n pontú körre!

12. Jelölje ∆ a G egyszer¶ gráfban a maximális fokszámot. Bizonyítsuk be, hogy ha G-nek nincs izolált pontja, akkor
(∆ + 1)τ(G) ≥ |V (G)|

13. Bizonyítsuk be, hogy

(a) χ(G)α(G) ≥ |V (G)|;
(b) ν(G)χe(G) ≥ |E(G)|!



4. gyakorlat, 2008. március 3.
http://www.cs.bme.hu/�kisss/bsz2/

1. Határozzuk meg a következ® gráfok által szemléltetett tevékenységhez szükséges id®t!

Megoldás:-

2. Határozzuk meg (a és b függvényében) a gráf által szemléltetett tevékenységhez szükséges id®t! (a, b ≥ 0)

Megoldás:-

3. Egy munkahelyen 8 állásra jelentkeztek. Anna az 1., 2., 3., 4., 5., 6. állásra, Bandi a 2., 3., 8. állásra, Csilla a 2., 5. állásra,
Dóra és Ern® a 2. és 8. állásra, Feri az 1., 2., 3., 4., 7. állásra jöhet szóba. Ha minden állásra egy ember kell, maximum
hányat tudnak hatuk közül foglalkoztatni?
Megoldás:Mindegyiket. Vegyük észre, hogy ekkor Dóra és Ern® a 2. és 5. álláson kell osztozzanak. Ekkor Csilla csakis
a 8.-at tudja elvállani, Bandinak a 3. marad. Anna az 1., 4., 6., Feri az 1., 4., 7. munkák közül válogathat, mondjuk
Annáé az 1. állás, Ferié a 7. Tehát világos, hogy mindenkinek találtunk állást.

4. Húsz táborozó páros pingpongbajnokságot szeretne játszani. Ehhez úgy kell 10 párt alkotniuk, hogy mindenki egy
barátjával legyen párban. A társaságban két játék®rült van, nekik teljesen mindegy kivel játszanak, és velük is bárki
szívesen játszik. A többiek viszont csak egy- egy kisebb csoport tagjaival hajlandóak párban lenni. Az egyes csoportok
7, 5, 3 és 3 tagból állnak. Létre tudnak-e hozni ilyen feltételek mellett 10 "baráti" párost?
Megoldás:Nem. A négy baráti csoport mindegyikének páratlan sok tagja van, tehát minden csoportból legalább egy
személyhez a csoporton kívüli párt kellene találnunk. Viszont csak ketten vannak a csoportokon kívül, akikhez ezek
szerint legalább négy embert kellene párosítani.

5. (a) Bizonyítsd be, hogy ha egy gráfban van teljes párosítás, akkor bármely k független pontnak együtt legalább k
szomszédja van!

(b) Mutassuk meg, hogy ha egy gráfban létezik két különböz® teljes párosítás, akkor létezik páros hosszú kör is!
Megoldás:

(a) Legyen X egy független ponthalmaz, |X| = k. Egy teljes párosításban X minden pontjának X-en kívüli párja
kell legyen, és mivel ezek a párok mind különböz®k, N(X) ≥ k.

(b) Legyen M1 és M2 két különböz® teljes párosítása a gráfnak, és tekintsük azt a gráfot, melynek élhalmaza M1 ∪
M2. Ebben a G′ gráfban az összefügg® komponensek vagy 2 pontúak (ha az összeköt® él mindkét párosításban
benne van) vagy körök, melyekben felváltva következnek M1 és M2 halmazokhoz tartozó élek (alternáló körök).
Biztos lesz ilyen kör komponens is, hisz a két párosítás különbözik, és egy ilyen kör szükségszer¶en páros hosszú
(Meggondolandó!).

6. Állapítsuk meg az α(G), τ(G), ν(G), ρ(G) értéket a 4 szokásos gráfra.
Megoldás:-



7. Egy 100 pontú egyszer¶ gráfban akárhogyan is választunk ki 3 pontot, ezek között legalább 2 él fut. Mutassuk meg,
hogy a gráfban van teljes párosítás!
Megoldás:Tegyük fel, hogy az a és b között nincs él. Ha nincs ilyen, akkor a gráf teljes, azaz a K100, amiben nyilván
van teljes párosítás. Tehát ez elöbbi feltehet®.
Ekkor tetsz®leges az a és b pontoktól különböz® c pontra teljesül, hogy c össze van kötve az a ponttal is, hiszen az a, b, c
pontok között kell legyen 2 él. Ebb®l következik, hogy minden a ponthoz legfeljebb 1 olyan pont lehet, amivel nincs
összekötve, azaz minden pont fokszáma legalább 98 > 100/2. A Dirac-tétel szerint ekkor a gráf tartalmaz Hamilton-
kört, és a Hamilton-kör páros sok pontontartalmaz teljes párosítást, pontosabban ha veszük minden második élét a
Hamilton-körnek, az teljes párosítást ad.
Megjegyzés: Erre csináltunk a gyakorlaton egy elemi esetszétválasztós megoldást is, kiindulva egy maximális párosí-
tásból, melyre megmutattuk, hogy szükségképpen egy teljes párosítás kell legyen.

8. Bizonyítsuk be, hogy egy 3-reguláris, Hamilton-kört tartalmazó egyszer¶ gráf élhalmaza el®áll, mint 3 diszjunkt teljes
párosítás uniója!
Megoldás:Egy 3-reguláris gráfra igaz, hogy 3n = 2e, hiszen az els® a fokszámösszeg, a második pedig az élek kétszeres.
Tehát n páros kell legyen. Így a Hamilton-kör páros sok élb®l fog állni, így minden második élét kiválasztva egy teljes
párosítást kapunk. Mitöbb a megmaradó élek is egy párosítást adnak, összefoglalva a Hamilton-kört fel tudjuk bontani
két diszjunkt teljes párosítás uniójára. Vegyük ki a gráfból a Hamilton-kört, ekkor minden pont foka 1 lesz, ez csak
úgy lehet, hogy a megmaradó élek éppen egy harmadik teljes párosítást adnak.(Meggondolandó)

9. A G = (A,B) páros gráfban |A| = |B| és az A osztály minden valódi X részhalmazára (azaz ∅ ⊂ X ⊂ A) teljesül,
hogy |N(X)| > |X|. Igazoljuk, hogy G tetsz®legesen éle kiegészíthet® teljes párosítássá!
Megoldás:Hagyjunk el egy tetsz®leges élet a két végpontjával együtt a gráfból. Vizsgáljuk meg ezután mit mond a
Hall-feltétel. Vegyünk egy tetsz®leges X ′ ⊆ A részhalmazt, ekkor N(X ′) ≥ X ′ hiszen csak egy olyan pontot hagytunk
el, ami az eredeti gráfban szomszédja lehetett X ′ valamely ponjának. Tehát teljesül a Hall-feltétel az új, kisebb gráfra
is, tehát abban van teljes párosítás, melyet kiegészítve az elhagyott pontpárral és éllel, az eredeti gráf egy az adott élet
tartalmazó teljes párosításához jutunk.

10. Ketten a következ® játékot játszák. Egy G gráfban felváltva választanak pontokat úgy, hogy a pontok mindig utat
alkossanak. Az veszít, aki nem tud újabb pontot választani. Bizonyítsuk be, hogy ha a gráfban van teljes párosítás,
akkor a második játékos mindig tud nyerni!
Megoldás:Vegyünk egy teljes párosítást, melyet rögzítsünk. A második nyer®strarégiája a következ®: Az els® választ
egy pontot, akkor a második kiválasztja a pont párját az adott párosításban. Világos, hogy a második mindig tud majd
mondani pontot az els®ére, hiszen az els® mindig a párosítás egy élének csak az egyik végpontját tudja kiválasztani.

11. Határozzuk meg a α(G), τ(G), ν(G), ρ(G) értékeket

(a) a Kn teljes gráfra;
(b) a Km,n teljes páros gráfra;
(c) az n pontú körre!

Megoldás:

(a) α(G) = 1, mert semelyik két pont nem független, hiszen van köztük él.
τ(G) = n− 1 következik a Gallai-tételb®l.(A tétel nélkül sem nehéz, hiszen világos módon tetsz®leges n− 1 csúcs
lefogja az összes élet. Ha pedig legfeljebb n− 2 csúcsot választunk, akkor a kimaradt legalább két csúcs közti élet
nem fogtuk le.)
ν(G) nyilván bn/2c, hiszen az n csúcsból ennyi diszjunkt párt lehet képezni.
ρ(G) = dn/2e Gallai-tételb®l. (Avagy ennyi él nyilván kell a pontok lefogásához, hisz egy él legfeljebb 2 pontot
fog le és ha veszünk bn/2c független élet és páratlan pontszám esetén még egy élet a kimaradt ponthoz, akkor
minden élet lefogtunk)

(b) Mivel egy páros gráfról van szó, melyben nincsen izolált pont, ezért a Gallai-tételeken túl még König-tételét is
használhatjuk, azaz pl.: τ(G) = ν(G). Ebb®l az is következik, hogy valójában elegend® egy mennyiséget megha-
tározni, a többit abból már könnyedén ki tudjuk számolni.
ν(G) = min(n,m), mivel csak a két pontosztály között mennek élek, így a maximális párosítás mérete nem ha-
ladhatja meg egyik pontosztály méretét sem, így a kisebbikét sem. Ekkor König miatt: tau(G) = min(n,m), az
α(G) = max(n,m) a Gallai miatt, és akármelyik miatt ρ(G) = max(n,m)

(c) Ha n páros, akkor valójában ez is egy páros gráf! De erre nekünk nincs szükségünk. ν(G) = bn/2c ugyanazzal az
indoklással, mint a Kn esetén. Így a Gallai-tételeinek felhasználásával ρ(G) = dn/2e adódik. Az α(G) = ν(G),
hiszen észrevehetjük, hogy a pontok és az élek ebben az esetben teljesen szimmetrikusak, tehát ha egy élet pontnak
veszünk egy pontot pedig élnek, akkor ugyanezt a feladatot kapjuk vissza csak a α helyett ν-re. Így τ(G) = ρ(G),
megint csak a Gallai miatt.



12. Jelölje ∆ a G egyszer¶ gráfban a maximális fokszámot. Bizonyítsuk be, hogy ha G-nek nincs izolált pontja, akkor
(∆ + 1)τ(G) ≥ |V (G)|
Megoldás:Vegyünk egy τ(G) elemszámú lefogó ponthalmazt, azaz minden élhez létezik olyan pont, ami az él egyik
végpontja. Másszóval, tetsz®leges pontot tekintve található olyan a lefogó pont, mely vagy megegyezik vele vagy egy
élen a lefogó pontból elérhet®. Valóban, ha nem így volna, akkor volna egy olyan pont, amit nem lehet elérni egy éllel
egyetlen lefogó pontból sem, ez csak úgy lehet, ha bel®le nem indul ki él. Tehát maga egy izolált pont, ezt azonban
a feladat szövegében kizártuk. Az eddigiek szerint, τ(G) darab lefogó pontból, legfeljebb egy élen keresztül bármely
pontba le lehet jutni. Mivel minden pont foka legfeljebb ∆, ezért (∆ + 1)τ(G) darab pontot lehet legfeljebb 1 élen
keresztül elérni. Ugyanakkor minden pontot el lehet érni a lefogó rendszerb®l legfeljebb egy élen keresztül, ezért ez
legalább annyi, mint ahány pontunk van összesen, ez pedig épp az, amit igazolni szerettünk volna.

13. Bizonyítsuk be, hogy

(a) χ(G)α(G) ≥ |V (G)|;
(b) ν(G)χe(G) ≥ |E(G)|!

Megoldás:

(a) Az els® rész bizonyítása elvégezhet® a megfelel® szereposztásban a második részre is.
Egy χ(G) színnel kiszínezett gráf pontjai particionálhatóak aszerint, hogy milyen szín¶ek. Csoportosítsuk a ponto-
kat ilyen kupacokba, ekkor megállapíthatjuk, hogy az egyes csoportokon belül nem megy él, azaz benne független
pontok vannak. Ezek száma legfeljebb α(G) lehet, tehát az összes kupacra elismételve adódik: |V (G)| ≤ χ(G)ν(G).

(b) Próbáljátok meg a fentieket módosítva megismételni. (Az éleket kell csoportosítani)

Megjegyzés:Észrevehetjük, hogy ν(G) ≤ τ(G) és χ(G) ≤ ∆(G) + 1 (s®t!!!), azaz az el®bbi feladatra egy
új becslés is származott egyb®l: (∆ + 1)τ(G) ≥ |E(G)|, tetsz®leges gráf esetén. (Ez túlnyomó részt sok-
kal jobb becslés, mint az el®z® feladatban lév® (miért??), és tetsz®leges tulajdonságú gráf esetén igaz.)



5. gyakorlat, 2008. március 10.
http://www.cs.bme.hu/�kisss/bsz2/

1. Legyen a H gráf csúcshalmaza V = {1, 2, . . . , 2009} és i, j ∈ V csúcsok között pontosan akkor menjen él, ha az i + j
szám 3-mal osztva 1 maradékot ad. Határozzuk meg a következ® értékeket:
ν(G), ρ(G), τ(G), α(G)!

2. Keressünk maximális méret¶ párosítást az alábbi gráfban!

3. Maximális-e az alábbi párosítás? Ha igen, ha nem indokold meg, miért! És az utóbbi esetén keress egy maximálisat!

4. Határozzuk meg az alábbi gráfban ν(G), τ(G), α(G), rho(G) értékét!

5. Egy kiránduláson n házaspár vesz részt. El kellene osztani közöttük 2n különböz® fajta csokit úgy, hogy mindenki
egyet-egyet kapjon. Tudjuk, hogy mindenki legalább n fajtát szeret a csokik közül. Továbbá minden emberre teljesül,
hogy ha ® valamelyik fajta csokit nem szereti, akkor a házastársa ezt a fajtát biztosan szeretni fogja (így szép az élet).
Bizonyítsuk be, hogy a csokik szétoszthatók úgy, hogy mindenki olyat kapjon, amit szeret!

6. Határozzuk meg a maximális folyam értéket az alábbi hálózatokban, és bizonyítsuk is be, hogy ez a maximális!
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7. Találjuk meg az alábbi hálózatokban a minimális vágást!
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8. Adjunk meg a nem negatív valós x és y értékek függvényében egy maximális folyamot az alábbi hálózatokban.
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9. Egy hálózati folyam gráfja a kocka élhálózata az ábrán látható irányítással. A termel® (s) és a fogyasztó (t) a kocka
két átellenes pontja. Az éleket 1 vagy 2 kapacitásúnak választhatjuk meg. A cél az, hogy az elérhet® maximális folyam
értéke a lehet® legnagyobb legyen, de ezt minél kevesebb 2 kapacitású éllel érjük el. Hány 2 kapacitású élre van ehhez
szükség és hogyan helyezzük el ®ket?

s

t

10. Igaz-e, hogy ha egy hálózatban minden él kapacitása páros szám, akkor

(a) van olyan maximális folyam, melyben a hálózat minden élén páros a folyam értéke;
(b) minden maximális folyamban a hálózat minden élén páros a folyam értéke?



5. gyakorlat, 2008. március 10.
http://www.cs.bme.hu/�kisss/bsz2/

1. Legyen a H gráf csúcshalmaza V = {1, 2, . . . , 2009} és i, j ∈ V csúcsok között pontosan akkor menjen él, ha az i + j
szám 3-mal osztva 1 maradékot ad. Határozzuk meg a következ® értékeket:
ν(G), ρ(G), τ(G), α(G)!
Megoldás:Osszuk a gráf ponthalmazát három részre a szerint, hogy milyen maradékot ad 3-mal osztva,
V0 = 3, 6, . . . , 2007, V1 = 1, 4, 7, . . . , 2008, V2 = 2, 5, 8, . . . , 2009. A H gráf két összefügg? komnponensb?l fog
állni. Az egyik ponthalmaza V2, melyek mind össze lesznek egymással kötve. A másik pontainak a halmaza: V0 ∪ V1,
ahol teljesen világos, hogy csak V0 és V1 pontjait összeköt? élek mennek. Összefoglalva egy K670-at és egy K669,669

Ekkor a múltórai feladatból könnyen össze tudjuk rakni, felhasználva hogy a különböz? mennyiségek teljesen
nyilvánvalóan a komponenseken összeadódnak:Így

ν(H) = ν(K670) + ν(K669,669) = 335 + 669 = 1004

ρ(H) = ρ(K670) + ρ(K669,669) = 335 + 669 = 1004

τ(H) = τ(K670) + τ(K669,669) = 669 + 669 = 1338

α(H) = α(K670) + α(K669,669) = 1 + 669 = 670

2. Keressünk maximális méret¶ párosítást az alábbi gráfban!

Megoldás:Három lehet®ségünk van:

(a) Hall-tétellel, mely azt mondja, hogy egy G = {A,B, E} páros gráfban pontosan akkor van A-t lefed® párosítás,
ha ∀X ⊆ A-ra teljesül: |N(X)| ≥ |X|, ahol N(X) = {v|∃u ∈ X, (u, v) ∈ E}.
Az alsó pontok közül a két széls® 1 fokú, melyeknek a szomszédja egyetlen pont, tehát megsérül az el®bbi feltétel,
tehát nem létezik az alsó pontokat fed® párosítás, így a fels® pontokat fed® sem. Ugyanakkor 4 független élet
könnyedén ki is tudunk választani.

(b) Egy lehet®ség König tételének felhasználásával megmutatni, hogy τ(G) = ν(G) = 4, melyre a módszer az, hogy
mutatunk egy 4 elem¶ független élrendszert, és mutatunk egy 4 elem¶ lefogó pontrendszert.

(c) Végül magyar-módszerrel, avagy javítóutas módszerrel: Lényege, hogy kiindulunk egy párosításból, mely nem
feltétlen maximális, és veszünk egy olyan pontot, ami nincs benne a párosításban viszont van olyan szomszédja,
aki igen. Ezután felváltva nem-prásításbeli, és párosításbeli éleken haladva addig megyünk, míg nem találunk egy
olyan pontot, aminek szintén nincs párja a párosításban. Ha van ilyen út akkor rajta a szerepeket megcserélve,
azaz a nem-párosításbeli éleket kicserélve a párosításbeliekkel és viszont, egy nagyobb párosítást kapunk. HA
nincs ilyen út, akkor az eddigi párosítás egy maximális párosítás. 4 független él megtalálása után észrevehetjük,
hogy nincs a gráfban javító út.

3. Maximális-e az alábbi párosítás? Ha igen, ha nem indokold meg, miért! És az utóbbi esetén keress egy maximálisat!

Megoldás:Nem. Javítóúttal könnyedén találunk egy javítást, de akár ránézzésre is, minden függ®leges szakasz.



4. Határozzuk meg az alábbi gráfban ν(G), τ(G), α(G), rho(G) értékét!

Megoldás:Elegend® volna megmondani τ(G) és ν(G) értékét. Észrevehetjük, hogy a gráf páros, így ezek közül is
az egyik elegend® volna. Azt állítjuk, hogy τ(G) = ν(G) = 6 Ugyanis egy az éleket lefogó pontrendszer a 3 fokú
pontok összesége. És egy független élrendszerhez jutunk, ha a két "vizszintes" cikk-cakk vonal minden második élét
kiválasztjuk. Mindkett® 6 elem¶, tehát a fenti legfogó rendszer minimális, a független élrendszer pedig maximális, és
τ(G) = ν(G) = 6 is teljesül. Persze ekkor Gallai tételei miatt: α(G) = ρ(G) = 8.

5. Egy kiránduláson n házaspár vesz részt. El kellene osztani közöttük 2n különböz® fajta csokit úgy, hogy mindenki
egyet-egyet kapjon. Tudjuk, hogy mindenki legalább n fajtát szeret a csokik közül. Továbbá minden emberre teljesül,
hogy ha ® valamelyik fajta csokit nem szereti, akkor a házastársa ezt a fajtát biztosan szeretni fogja (így szép az élet).
Bizonyítsuk be, hogy a csokik szétoszthatók úgy, hogy mindenki olyat kapjon, amit szeret!

6. Határozzuk meg a maximális folyam értéket az alábbi hálózatokban, és bizonyítsuk is be, hogy ez a maximális!
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Megoldás:Algoritmus: Keresünk egy megengedett folyamot, majd segédgráf segítségével javító utat keresünk és
javítunk, addig, amíg lehet. Ha már nincs javító út, akkor a kapott folyam maximális.
Vagy: Ha szerencsénk van és véletlenül találunk egy maximális folyamot, akkor már csak be kell látni, hogy ennél nincs
jobb. Ezt megtehetjük úgy, hogy felrajzoljuk a segédgráfot és megmutatjuk, hogy nincs benne s-b®l t-be irányított út.
Vagy pedig mutatunk egy ugyanolyan érték¶ vágást, mint amennyi a folyamunk értéke, ekkor Ford-Fulkerson tétel
(=a maximális folyam és a minimális vágás mindig egyenl®) nem lehet ennél nagyobb folyam.

1. megoldás: Az els® ábrán egy megengedett folyam látható, de nem biztos, hogy ez a maximális. Balra t®le a
segédgráf látható. (Segédgráf: csúcsai: mint az alapgráf csúcsai; élei: i-b®l j-be vezet él, ha az i-b®l j-be vezet® élen
nem használtuk ki az összes kapacitást vagy ha az j-b®l i-be vezet® élen javítás úgy történik, hogy nem 0 egységet
használunk.) A segdgráfban van benne s-b®l t-be út, így azon javíthatunk. A javítás mértéke 1 egység. A javítás
úgy történik, hogy azokon az éleken, amelyeket azért húztunk be, mert nem használtuk rajtuk az összes kapacitást,
növelünk, azokon az éleken pedig, amelyeket azért húztunk be, mert nem 0 kapacitás ment rajtuk, csökkentünk. Az
új folyamhoz tartozó segédgráfban nincs s-b®l t-be út, mert ez csak az x-b®l t-be vezet® éllel végz®dhetne, de x-be
nem vezet él. így a folyamunk maximális.
2. megoldás: Íme egy 3 érték¶ folyam és egy 3 érték¶ vágás, tehát a maximális folyam 3. (Vágás: a gráf csúcsainak olyan
kettéosztása, melynél s és t különböz® részbe kerül. Vágás értéke: az el®re mutató élek súlyösszege.; A bekarikázott
számok a használt kapacitások, ahol nincs ilyen, ott 0-t használunk.)



A második gráf esetén pedig a maximális folyam értéke 17, ennek bizonyítékául az ábrán egy 17 érték¶ folyam és egy
17 érték¶ vágás látható. (Jelölés: használt kapacitás (maximális kapacitás))

7. Találjuk meg az alábbi hálózatokban a minimális vágást!
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Megoldás:-

8. Adjunk meg a nem negatív valós x és y értékek függvényében egy maximális folyamot az alábbi hálózatokban.
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Megoldás:

(a) 1. megoldás: s-b®l és a-ba legfeljebb 5 egységet tudunk átjuttatni, így a maximalis folyam értéke sem lehet 5-nél
több. a és t között két út is vezet, a fels®n min{3, y} egység mehet (min{a, b} jelöli a és b közül a kisebbet), míg
az alsón min{x, 3} egység mehet, így legfeljebb ezek összege mehet a és t között. Tehát a maximális folyam értéke
min{5, min{3, x}+ min{3, y}}. [abra]
2. megoldás: Tétel: A maximális folyam értéke megegyezik a minimális vágás értékével.
A gráfnak 8 olyan vágása van, melynél s és t különböz® részbe esik. Ezek közül a minimálisat kell kiválasztanunk,
ami min{5, min{3, x}+ min{3, y}.

(b) A benne lév® részfolyam maximális értéke 8, így a gráfban a maximális folyam x, y függvényében y + min{8, x}.
9. Egy hálózati folyam gráfja a kocka élhálózata az ábrán látható irányítással. A termel® (s) és a fogyasztó (t) a kocka

két átellenes pontja. Az éleket 1 vagy 2 kapacitásúnak választhatjuk meg. A cél az, hogy az elérhet® maximális folyam
értéke a lehet® legnagyobb legyen, de ezt minél kevesebb 2 kapacitású éllel érjük el. Hány 2 kapacitású élre van ehhez
szükség és hogyan helyezzük el ®ket?

s

t



Megoldás:A maximum 6, mert: Ha a gráf élein a kapacitásokat a bal oldali ábra szerint osztjuk el, akkor a maximális
folyam értéke 6 (minden élen a ráírt kapacitást használva). Ennél többet a kapacitások tetsz®leges elosztása esetén
sem érhetünk el, hiszen az s-b®l kiinduló 3 élen 2-2 egységnél többet nem indíthatunk el, így a folyam értéke 6-nál
több nem lehet.
A minimum 3, mert: Ha a gráf élein a kapacitásokat a jobb oldali ábra szerint osztjuk el, akkor a maximális folyam
értéke 3 (a jelölt utakon 1-1 egységet viszünk, a többin 0-t). Ennél kevesebb a kapacitások tetsz®leges elosztása esetén
sem érhetünk el, hiszen a három jelölt úton 1-1 egységet mindenképp el tudunk juttatni s-b®l t-be.

10. Igaz-e, hogy ha egy hálózatban minden él kapacitása páros szám, akkor

(a) van olyan maximális folyam, melyben a hálózat minden élén páros a folyam értéke;
(b) minden maximális folyamban a hálózat minden élén páros a folyam értéke?

Megoldás:

(a) Tudjuk, az következ® állítást: Ha egy hálózatban a folyamértékek minde egész számok, akkor van olyan maximális
folyam is, amely minden élen egész értéket vesz fel. Mivel minden kapacitás páros szám, ezért 2-vel osztva minden
értéket minden kapacitáson egész érték marad. Így alkalmazható az el®bbi állítás, tehát van olyan maximális
folyam, mi az új kapacitások mellett minden élen egész értéket vesz fel. Mind a kapacitásokat, mind a folyamér-
tékeket az egyes éleken kétszeresére növelve egy maximális folyamértéket kapunk az eredeti kapacitások mellett,
ahol minden élen páros a folyam értéke.

(b) Nem igaz, próbáljatok meg ellenpéldát gyártani.( Tipp: Legyen a kiindulás egy négyzetrács.)



6. gyakorlat, 2008. március 17.
http://www.cs.bme.hu/�kisss/bsz2/

1. Tegyük fel, hogy a G gráfban a rögzített x és y pontokat összekötõ utak maximális száma 5. Lehet-e az x és y pontokat
összekötõ utakat lefogó élek minimális száma 1, 2, 3, 4, 5, 6 vagy 7?

2. Hányszorosan pont- illetve élösszefüggõ a szokásos 4 gráf és a Petersen-gráf?

3. Bizonyítsuk be, hogy egy egyszerû síkgráf nem lehet hatszorosan összefüggõ!

4. (a) Bizonyítsuk be, hogy a Kn gráf (n− 1)-szeresen élösszefüggõ, de n-szeresen nem!
(b) Melyik az a legnagyobb k szám, amelyre a Kn,n teljes páros gráf k-szorosan pontösszefüggõ?

5. Egy kisváros úthálózatára teljesül, hogy bármely két utcát zárják le, továbbra is el lehet, jutni bárhonnan bárhova.
Bizonyítsuk be, hogy a fõtérrõl a piactérre el lehet sétálni úgy, hogy közben minden utcán legföljebb egyszer megyünk
végig és az út közben érintett utcák száma 3-mal osztva 0 vagy 1 maradékot ad!

6. Hányszorosan pont- illetve élösszefüggõ a kocka élei által alkotott gráf (a gráf csúcsai a kocka csúcsai élei a kocka élei)?

7. (a) Bizonyítsuk be, hogy ha egy gráf k-szorosan összefüggõ, akkor k-szorosan élösszefüggõ is!
(b) Bizonyítsuk be, hogy egy k-szorosan összefüggõ gráfból elhagyunk egy élet, akkor a kapott gráf (k − 1)-szeresen

összefüggõ lesz!

8. Legfeljebb hány élet lehet elhagyni a K10-bõl, a 10 pontú teljes gráfból, hogy a megmaradt gráf még négyszeresen
élösszefüggõ legyen?

9. Mutassunk olyan egyszerû gráfot, amelyre k-szorosan élösszefüggõ, de csak egyszeresen összefüggõ.(tipp: elõször k =
3, 4-re érdemes próbálkozni.)

10. Bizonyítuk be, hogy ha k ≥ 1 és G egy tetszõleges k-élösszefüggõ páros gráf, akkor a G-be egy újabb élt behúzva a
kapott G′ legalább k páratlan kört tartalmaz.

11. Legyen G egy 100 csúcsú gráf és x, y ∈ V (G) különbözõ csúcsok. Tudjuk, hogy bárhogyan választjuk G-ben az
u, v ∈ V (G) csúcsokat, hogy azok különbözzenek, G-ben van olyan út, amely x-bõl y-ba vezet és nem tartalmazza sem
u-t, sem v-t. Mutassuk meg, hogy ekkor x-bõl y-ba vezet olyan út, amelynek a hossza (éleinek száma) legföljebb 33.

12. Legyen G reguláris páros gráf, melyrõl tudjuk, hogy összefüggõ, és legalább három csúcsa van. Mutassuk meg, hogy
ekkor G 2-szeresen összefüggõ.



6. gyakorlat, 2008. március 17.
http://www.cs.bme.hu/�kisss/bsz2/

1. Tegyük fel, hogy a G gráfban a rögzített x és y pontokat összekötõ pontidegen utak maximális száma 5. Lehet-e az x
és y pontokat összekötõ utakat lefogó élek minimális száma 1, 2, 3, 4, 5, 6 vagy 7?
Megoldások:A pontidegen utak egyben élidegenek is, ezért a Menger-tétel értelmében az x és y utak lefogásához
legalább 5 élre szükség van. Ám 5, 6, 7 stb. elõ is fordulhat, mivel legyen x és y olyan hogy mindenkettõ össze van
kötve még öt másik ponttal. Ekkor világos, hogy kell 5 db él ezek lefogásához. Legyen ezen utóbbi 5 pont közül egy
z, ha x és z között két él megy és y és z között is, akkor kell 6 darab él, és ha az elõbbiek között 3-3-él megy, akkor
szükség van 7 élre, hogy minden élet lefogjuk.

2. Hányszorosan pont- illetve élösszefüggõ a szokásos 4 gráf és a Petersen-gráf?
Megoldások:-

3. Bizonyítsuk be, hogy egy egyszerû síkgráf nem lehet hatszorosan összefüggõ!
Megoldások:Ha egy gráf 6-szorosan összefüggõ, akkor minden pontból legalább 6 él indul, különben elhagyva a
pontból induló élek másik végpontjait, és a gráf nem maradna összefüggõ, így nem volna 6-szorosan összefüggõ.
Tehát minden pont foka 6. Ez azonban lehetetlen, hiszen ekkor a fokszámösszeg ≥ 6n, ahol n a pontok száma. Azaz
az élek száma ≥ 3n, holott egy síkgráfban legfeljebb 3n − 6 él lehet, mint azt a múlt félévben bebizonyítottuk.

4. (a) Bizonyítsuk be, hogy a Kn gráf (n− 1)-szeresen élösszefüggõ, de n-szeresen nem!
(b) Melyik az a legnagyobb k szám, amelyre a Kn,n teljes páros gráf k-szorosan pontösszefüggõ?
Megoldások:

(a) Nyilván, legfeljebb n− 1-szeresen lehet élösszefüggõ az n pontú teljes gráf, hiszen ennnyi a fokszám minden pont-
nak. Azaz egy pontból induló összes élet elhagyva már nem lesz összefüggõ a gráf. Menger-tétel következményeként
kimondott állítás szerint elég megmutatni, hogy létezik n− 1 élidegen út. Ez pedig világos, hiszen x, y két pont,
ezek szomszédosak (hiszen minden két pont szomszédos), és tetsz?leges más csúcs össze van kötve x-szel és y-nal.
Ez minden n − 2 csúcsra újabb útat ad x és y között, melyek élidegenek egymástól. Ez tehát összesen n − 1
élidegen út, azaz a gráf n− 1-szeresen élösszefüggõ. (Az is kijött ugyanebbõl, hogy ennyiszer pontösszefüggõ is.)

(b) Ha az egyik pontosztályt elhagyjuk, akkor a gráf izolált pontokra hullik szét. Viszont ha csak n−1 pontot hagyunk
el, akkor marad mindkét pontosztályban pont, ekkor viszont a gráf összefüggõ marad. Tehát a gráf n-szeresen
pontösszefüggõ.

5. Egy kisváros úthálózatára teljesül, hogy bármely két utcát zárják le, továbbra is el lehet, jutni bárhonnan bárhova.
Bizonyítsuk be, hogy a fõtérrõl a piactérre el lehet sétálni úgy, hogy közben minden utcán legföljebb egyszer megyünk
végig és az út közben érintett utcák száma 3-mal osztva 0 vagy 1 maradékot ad!
Megoldások:Ha egy utcát egy élnek képzeljük el, a keresztezõdéseket pontoknak. Ekkor a fenti feltétel annak felel
meg, hogy a gráf 3-szorosan élösszefüggõ, azaz van bármely két pontja között 3 élidegen út, így a piactér(p) és a fõtér(f)
között is. Végül egy olyan séta kell nekünk, mely minden élet legfeljebb egyszer használ. Ha van olyan út a fenti 3
között, melyre a hossza 3-mal osztva 0 vagy 1 lehet, akkor készen is vagyunk. Tegyük ezért fel, hogy ez nem igaz. Azaz
minden út 3-mal osztva 2 maradékot ad. Az a ravasz és teljesen eszement megoldásban, hogy ekkor megtehetjük, hogy
lemegyünk f -rõl p-be az elsõ úton, majd vissza a másodikon, végül a harmadikon ismét f -bõl p-be. Ekkor minden élet
egyszer használtunk fel, mert a 3 út élidegen volt, az séta hossza pedig éppen 0-t ad 3-mal osztva.

6. Hányszorosan pont- illetve élösszefüggõ a kocka élei által alkotott gráf (a gráf csúcsai a kocka csúcsai élei a kocka élei)?
Megoldások:Ha legfeljebb 1 pontot hagyunk el, akkor a gráf összefüggõ marad. Ha 2 pontot hagyunk el, akkor akár
egy lapon voltak akár átellenes pontjai a kockának, az még mindig összefüggõ marad. Viszont minden pontból három
él indul, ami felsõ korlátja az összefüggõségi számnak, azaz a gráf 3-szorosan összefüggõ.
Ugyanígy esetszétválasztással látható, hogy akárhogyan hagyunk el két élet a gráfból a gráf összefüggõ marad. A
háromnál több ugyanúgy, mint elõbb nem lehet, azaz pontosan 3-szorosan élösszefüggõ is.



7. (a) Bizonyítsuk be, hogy ha egy gráf k-szorosan összefüggõ, akkor k-szorosan élösszefüggõ is!
(b) Bizonyítsuk be, hogy egy k-szorosan összefüggõ gráfból elhagyunk egy élet, akkor a kapott gráf (k − 1)-szeresen

összefüggõ lesz!
Megoldások:

(a) Ismert, hogy ha egy gráf k-szorosan összefüggõ, akkor bármely két pontja között létezik k pontidegen út. Ezek
egyben élidegenek is, így minden két pont között található k élidegen út, ami azzal ekvivalens, hogy a gráf k
szorosan élösszfüggõ is. Ezzel ezt beláttuk.

(b) Valójában legalább k− 1-szeresen lesz összefüggõ. Tudjuk, hogy bármely két pont között van k darab pontidegen
út. Ha egy élet elhagyunk a gráfból, akkor az csak akkor számít bármit is, ha azt valamelyik útról hagyjuk
el, egyébként nem változtat semmit. Viszont a pontidegen utak egyben élidegenek is, azaz egy él elhagyásával
legfeljebb 1 út szûnik meg, tehát még mindig marad k − 1 darab. Ez azonban minden két pontra elmondható,
tehát a megmaradó gráf legalább k − 1-szeresen összefüggõ lesz.

8. Legfeljebb hány élet lehet elhagyni a K10 10 pontú teljes gráfból, hogy a megmaradt gráf még négyszeresen élösszefüggõ
legyen?
Megoldások:Ahhoz, hogy a gráf 4-szeresen összefüggõ legyen kell, hogy minden pont foka legalább 4 legyen. Tehát
szükséges hogy összesen 4·10

2 = 20 éle legyen a megmaradó gráfnak. Kérdés persze, hogy ez elegenõ is ahhoz, hogy
4-szersen összefüggõ legyen. A mi esetünkben igen, ugyanis tudunk venni két éldiszjunkt Hamilton kört K10-ben
(meggondolandó, hogy miért). Csak ezeket megtartva egy 4-szeresen élösszefüggõ gráfot kapunk, hiszen bármely két
pont között körönként két-két élidegen út vezet, ami épp ezzel elvivalens. Így

(
10
2

) − 20 = 25 élet elhagyhatunk, és
ennél többet nem.

9. Mutassunk olyan egyszerû gráfot, amelyre k-szorosan élösszefüggõ, de csak egyszeresen összefüggõ.(tipp: elõször k =
3, 4-re érdemes próbálkozni.)
Megoldások:Vegyünk két négyzetet, melyet összeillesztünk az egyik sarkuknál. Ekkor egy olyan gráfot kapunk, amely
2-szeresen élösszefüggõ, és 1-szeresen pontösszefüggõ. Ugyanígy csinálhatunk tetszõleges k-ra is példát. Legyen az egyik
négyzet két átellenes pontja x és z1, a másiké y és z2. És mint az elõbb azonosítsuk z1-et z2-vel és a továbbiakban
jelöljük ezt z-vel. Ha k-szorosan élösszefüggõ gráfot szeretnénk, akkor húzzunk be még egymástól éldiszjunkt 2 hosszú
utakat x, z illetve y, z között összesen k−k darabot. Az így kapott gráf könnyen ellenõrizhetõen k-szorosan élösszefüggõ
és a z pont elhagyása mutatja, hogy csak 1-szeresen összefüggõ.

10. Bizonyítuk be, hogy ha k ≥ 1 és G egy tetszõleges k-élösszefüggõ páros gráf, akkor a G-be egy újabb élt behúzva a
kapott G′ vagy páros marad vagy legalább k páratlan kört tartalmaz.
Megoldások:Ha páros gráfot kapunk, akkor nincs mit bizonyítani, akkor nem keletkezik páratlan kör a gráfban. Ha
azonban lesz benne páratlan kör az él behúzása után, akkor abban a most behúzott élnek szükségképpen szerepelnie
kell. Vegyük a két végpontját ennek az élenek, legyenek ezek x és y és tekintsük ezeket az eredeti gráfban. Ekkor mivel
a kiindulási gráf k-élösszefüggõ volt, ezért létezik k darab élidegen út x és y között. Ekkor azonban mindegyik az új
éllel egy kört fog alkotni. Méghozzá mindegyik így keletkezõ kör páratlan hosszú lesz, hiszen ha nem így lenne, akkor
volna közöttük páratlan hosszú a kiindulási feltevés miatt, és a mostani miatt páros is. Ez azt jelenti, hogy az eredeti
gráfban van x-bõl y-ba páros és páratlan hosszú élidegen út is, ami együtt egy élidegen páratlan hosszú körsétát jelent.
Igenám, de könnyen meggondolható, hogy akkor páratlan hosszú kört is tartalmaz, ám az eredeti gráf páros volt.
Ezzel tehát beláttuk, hogy az új éllel ha keletkezik páratlan hosszú kör, akkor k darab is keletkezik.

11. Legyen G egy 100 csúcsú gráf és x, y ∈ V (G) különbözõ csúcsok. Tudjuk, hogy bárhogyan választjuk G-ben az
u, v ∈ V (G) csúcsokat, hogy azok különbözzenek, G-ben van olyan út, amely x-bõl y-ba vezet és nem tartalmazza sem
u-t, sem v-t. Mutassuk meg, hogy ekkor x-bõl y-ba vezet olyan út, amelynek a hossza (éleinek száma) legföljebb 33.
Megoldások:http : //www.cs.bme.hu/ ildi/bsz2/bsz2zh1megold.pdf és nézzétek meg a többi feladat megoldását is!

12. Legyen G reguláris páros gráf, melyrõl tudjuk, hogy összefüggõ, és legalább három csúcsa van. Mutassuk meg, hogy
ekkor G 2-szeresen összefüggõ.
Megoldások:Jelöljük a két pontosztályt A-val és B-vel. Mivel G reguláris ezért minden pont foka k és mivel összefüggõ,
ezért k ≥ 2. |E(G)| = k ·A = k ·B, hiszen egyszer úgy számoljuk össze az éleket, hogy hány indul ki az A halmazból,
egyszer meg, hogy hány a B-bõl. Ebbõl tehát adódik, hogy |A| = |B|, mitöbb bebizonyítottátok órán, hogy reguláris
páros gráfban mindig van teljes párosítás. Vegyünk egy ilyen teljes párosítást, és egyelõre egy kis idõre hagyjuk el a
gráfból. A megmaradó gráfra az egész gondolatmenet elismételhetõ, iszen k ≥ 2 volt. Tehát összeségében találtunk két
különbözõ teljes párosítás G-ben, ám ez nem egyszerûen küönbözõ, de éldiszjunkt, azaz nincs is a két párosításban
közös pár. Ez viszont azt jeneti, hogy tetszõleges két pontot két különbözõ úton is el lehet érni. (Meggondolandó miért,
és az is, hol használtuk, hogy a gráf összefüggõ!) Tehát a gráf kétszersen élösszefüggõ, ám Menger egy tétele szerint
ekkor kétszeresen összefüggõ is.



7. gyakorlat, 2009. március 24.
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1. Bizonyítsuk be, hogy nem létezik olyan 3 jegy¶ szám, melynek osztóinak száma osztható volna 11-gyel!

2. (a) Bizonyítsuk be, hogy (a, b)[a, b] = a · b!
(b) Hány olyan a, b ∈ N pár van, melyre (a, b) = 12 és [a, b] = 240? Soroljuk fel az összes lehetséges esetet!

3. Határozzuk meg az alábbi számok legnagyobb közös osztóját a prímtényez®s felbontásukból és az euklideszi algoritmus
segítségével is!

(a) (1560; 6084)

(b) (572; 6375)

(c) (7425; 24375)

4. Bizonyítsuk be, hogy 21n+4
14n+3 tört semmilyen n ∈ N számra nem egyszer¶síthet®.

5. Határozzuk meg az összes olyan 1000-nél kisebb n egész számot, melyre d(n) = 9!

6. Bizonyítsuk be, hogy n7 + 6n osztható 7-tel tetsz®leges n esetén.

7. Igazold, hogy (ez egész számok körében) minden prím irreducibilis.



7. gyakorlat, 2009. március 24.
http://www.cs.bme.hu/�kisss/bsz2/

1. Bizonyítsuk be, hogy nem létezik olyan 3 jegy¶ szám, melynek osztóinak száma osztható volna 11-gyel!
Megoldás:Egy n szám osztóinak száma d(n) =

∏
i

(αi + 1), ahol n prímtényez®s felbontása
∏
i

pαi
i .

Ha egy n szám osztóinak száma osztható 11-gyel, azaz 11|∏
i

(αi + 1), akkor van olyan i, melyre 11|αi + 1, hiszen a
11 prím. (Ha egy prím oszt egy szorzatot, akkor annak valamelyik tényez®jét is osztja.) Ekkor αi ≥ 10 és ha a hozzá
tartozó pi prím akár csak 2 is, a száma akkor is legalább 210 = 1024 > 999. Tehát a szám nem lehet háromjegy¶.

2. (a) Bizonyítsuk be, hogy (a, b)[a, b] = a · b!
(b) Hány olyan a, b ∈ N pár van, melyre (a, b) = 12 és [a, b] = 240? Soroljuk fel az összes lehetséges esetet!
Megoldás:
Elso megoldás: (a, b) = 2 · 3, és [a, b] = 24 · 3 · 5. Az legnagyobb közös osztónál a kitev®k minimumát, a legkisebb
közös többszörösnél pedig a kitev®k maximumát választjuk. A két szám prímfelbontásában lehetséges prímtényez®k
csak a 2, 3, 5 lehetnek, mert az [a, b]-ben meg kell, hogy jelenjen mindegyik. Teh��t a számaink valahogy így néznek
ki: a = 2α1 · 3α2 · 5α3 és b = 2β1 · 3β2 · 5β3 . Ezekrol tudjuk, hogy min{α1, β1} = 2, max{α1, β1} = 4, min{α2, β2} =
1 = max{α2, β2} és min{α3, β3} = 0, max{α3, β3} = 1. Ezek alapján fel lehet írni a lehet®ségeket...
Második megoldás:
Tudjuk egyrészt, hogy [a, b](a, b) = ab. Másrészt, hogy, a legnagyobb közös osztó mind a két számmal osztható, tehát
tekintve a prímtényez®s felbontást, azt kapjuk: 12 = 22 · 3, ezek a prímtényez®k mindkettoben benne vannak.
Nézzük most a 240 prímtényez®s felbontását 240 = 24 · 3 · 5. Azt kell megnézni, hogy mik a 240

12 prímtényez®i (2 és
5), ezeket szedhetem szét kétrészre, megkapva a-t illetve b-t, de itt még oda kell �gyelnem egy dologra, hogy nem
kerülhet ugyanaz a prímtényez® mind a két számhoz, mert akkor n®ne a legnagyobb közös osztó értéke. Igy adódik,
két megoldás (számolva azzal, hogy felcserélve ugyanazt a megoldást kapjuk):
a = 22 · 3 = 12,b = 22 · 3 · 22 · 5 = 240; vagy a = 22 · 3 · 22 = 48, b = 22 · 3 · 5 = 60.

3. Határozzuk meg az alábbi számok legnagyobb közös osztóját a prímtényez®s felbontásukból és az euklideszi algoritmus
segítségével is!

(a) (1560; 6084)

(b) (572; 6375)

(c) (7425; 24375)

Megoldás:

(a) Prímtényez®s felbontásból:
1560 = 23 · 3 · 5 · 13, 6084 = 22 · 32 · 132 ⇒ (1560, 6084) = 22 · 3 · 13 = 156
Euklideszi algoritmussal:
6084 = 1560 · 3 + 1404
1560 = 1404 · 1 + 156
1404 = 156 · 9 + 0
Így (6084, 1560) = (1560, 1404) = (1404, 156) = (156, 0) = 156

(b) Prímtényez®s felbontásból:
572 = 22 · 11 · 13, 6375 = 3 · 53 · 17 ⇒ (572, 6375) = 1
Euklideszi algoritmussal:
6375 = 572 · 11 + 83
572 = 83 · 6 + 74
83 = 74 · 1 + 9
74 = 9 · 8 + 2
9 = 2 · 4 + 1
2 = 1 · 2 + 0
Így (6375, 572) = (572, 83) = (83, 74) = (74, 9) = (9, 2) = (2, 1) = (1, 0) = 1

(c) Prímtényez®s felbontásból:
7425 = 33 · 52 · 11, 24375 = 54 · 3 · 13 ⇒ (7425, 24375) = 3 · 52 = 75
Euklideszi algoritmussal:
24375 = 7425 · 3 + 2100
7425 = 2100 · 3 + 1125
2100 = 1125 · 1 + 975
1125 = 975 · 1 + 150
975 = 150 · 6 + 75
150 = 75 · 2 + 0
Így (24375, 7425) = (7425, 2100) = (2100, 1125) = (1125, 975) = (975, 150) = (150, 75) = (75, 0) = 75



4. Bizonyítsuk be, hogy 21n+4
14n+3 tört semmilyen n ∈ N számra nem egyszer¶síthet®.

Megoldás:Egy törtet pontosan akkor nem lehet egyszer¶séíteni, ha a szamláló és a nevezo relatív prímek. Tehát
elegendo megmutatni, hogy (21n + 4, 14n + 3) = 1. MInt korábban láttuk ekkor nyugodtan alkalmazhatjuk a fenti
eljárást, amit Euklideszi algoritmusnak hívtunk. Tehát: (21n + 4, 14n + 3) = (21n + 4, 21n + 4− (14n + 3)) = (21n +
4, 7n + 1) = (21n + 4− 3(7n + 1), 7n + 1) = (1, 7n + 1) = 1, és épp ezt akartuk belátni.

5. Határozzuk meg az összes olyan 1000-nél kisebb n egész számot, melyre d(n) = 9!
Megoldás:Ha n prímtényez®s felbontása n = pα1

1 pα2
2 . . . pαk

k , akkor d(n) = (α1 + 1)(α2 + 1) . . . (αk + 1). Mivel 9
csak kétféle lényegesen különböz® módon áll el® szorzat alakban: maga 9 vagy 3 · 3, így az n szám prímtényez®s
alakjára csak két lehet®ség van: n = p8

1 vagy n = p2
1p

2
2. Az els® esetben p1 = 2 jó, p1 = 3 viszont már nem, mert

39 > 1000. A második esethez el®re annyit, hogy 312 < 1000 < 322. Így a szóba jöv® p1, p2 párokra p1p2 < 32 kell
teljesüljön, hogy p2

1p
2
2 < 1000 legyen. Így a párok: (2, 3), (2, 5), (2, 7), (2, 11), (2, 13), (3, 5), (3, 7). Végül n lehetséges

értékei: 28, 22 · 32, 22 · 52, 22 · 72, 22 · 112, 22 · 132, 32 · 52, 32 · 72.

6. Bizonyítsuk be, hogy n7 + 6n osztható 7-tel tetsz®leges n esetén.
Megoldás:Világos, hogy a fenti összeg ugyanannyit ad 7-tel osztva, mintha egy 7-tel osztható számot hozzáadnánk,
vagy kivonnánk belole. Vonjunk ki 7n-et. Így n7−n-et kapjuk, mibol kapjuk: n7−n = n(n6−1) = n(n3 +1)(n3−1) =
n(n + 1)(n2 − n + 1)(n− 1)(n2 + n + 1). A négyzetes tagok mindegyikébol vonjunk le 7-et, adódik: n(n + 1)(n2 − n−
6)(n − 1)(n2 + n − 6) = n(n + 1)(n + 2)(n − 3)(n − 1)(n − 2)(n + 3). Jól látható, hogy n bármely 7-tel való osztási
maradéka mellett a szorzat osztható lesz 7-tel.

7. Igazold, hogy (ez egész számok körében) minden prím irreducibilis.
Megoldás:-



Számítástudomány elemei
8. gyakorlat

2009. április 14.

Számelmélet
prímszám: akkor prím egy 1-nél nagyobb egész szám, ha nincs valódi osztója (az 1-n és saját-
magán kivül nincs más osztója)
A számelmélet alaptétele: minden pozitív n szám a sorrendt®l eltekintve egyértelm¶en fel-
bontható prímszámok szorzatára. A felbontott alakját a szám kanonikus alakjának nevezzük

n = pα1
1 · pα2

2 · . . . · pαk
k

Tétel: ha p prím osztója egy ab sorozatnak, akkor p vagy osztója a-nak, vagy b-nek
Legnagyobb közös osztó: Legyen a =

∏
pαi

i , és b =
∏

pβi
i , ekkor (a, b) =

∏
p
min(αi,βi)
i

Legkisebb közös töbszörös: [a, b] =
∏

p
max(αi,βi)
i

Konkruenciák, maradékosztályok:
a kongruens b-vel modulo m, azaz a ≡ b (mod m), ha a és b m-mel osztva ugyanazt a maradékot
adják. Ezeket egy közös osztályba soroljuk. Egy ilyen osztály neve : maradékosztály
a és b relatív prímek, ha (a, b) = 1
Tétel: Legyen ac ≡ bc (mod m), és (c,m) = t, ekkor a ≡ b (mod m

t )
M¶veletek maradékosztályokkal:
összeadás: 5 + 6 ≡ 4 (mod 7)
szorzás: 5 · 6 ≡ 2 (mod 7)
Teljes maradékrendszer: Ha az mod m osztályok mindegyikéb®l kiválasztunk egy tetsz®leges
elemet. A halmaz elemszáma m, és bármely i 6= j-re bi 6≡ bj (mod m)
de�nició: ϕ(m) az m-nel kisebb m-hez relativ primek száma
Redukált maradékrendszer: Ha az m-hez relativ prim mod m osztályok mindegyikéb®l kivá-
lasztunk egy tetsz®leges elemet. A halmaz elemszáma ϕ(m), és bármely i 6= j-re bi 6≡ bj (mod
m), továbbá bármely i-re (ci,m) = 1
Tétel: Legyen (a,m) = 1. Ha egy mod m teljes vagy redukált maradékrendszer minden elemét
a-val megszorozzuk, akkor ismét teljes vagy redukált maradékrendszert kapunk.
Tétel(Euler-Fermat): Ha m > 1 tetsz®leges egész szám és a-ra igaz, hogy (a,m) = 1, akkor
aϕ(m) ≡ 1 (mod m)
Tétel: Ha n =

∏
pαi

i , akkor ϕ(n) =
∏

(pi
αi − p

αi−1

i ) = n
∏

(1− 1
pi

)
Tétel("kis" Fermat-tétel): Tetsz®leges p primszámra és tetsz®leges a egészre ap ≡ a (mod p)
Lineáris kongruenciák megoldása: ax ≡ b (mod m)
Tétel: A fenti kongruencia akkor és csak akkor oldható meg, ha d = (a, m) osztója b-nek. Ilyen-
kor a megoldások száma d darab maradékosztály mod m.
Hogyan oldjuk meg? Szorozzuk be minkét oldalt aϕ(m)−1-gyel, ekkor x ≡ baϕ(m)−1 (mod m).
Ezenkivül probálkozással is lehet megoldani.

1



1. Határozzuk meg az alábbi számok legnagyobb közös osztóját a prímtényez®s felbontásukból
és az euklideszi algoritmus segítségével is!

(a) (1560; 6084)

(b) (572; 6375)

(c) (7425; 24375)

2. Döntsük el, hogy megoldhatók-e az alábbi kongruenciák, és a megoldhatókat oldjuk meg:

(a) 3x ≡ 5 (mod 7),
(b) 14x ≡ 8 (mod 21),
(c) 11x ≡ 12 (mod 18),
(d) 9x ≡ 24 (mod 96),
(e) ax ≡ 5 (mod 35), ha a = 5, 6 vagy 7,
(f) ax ≡ 3 (mod 21), ha a = 6, 7 vagy 8,
(g) ax ≡ b (mod 12), ha a = 4 vagy 5, b = 2 vagy 3,

3. Határozzuk meg 303404 utolsó két számjegyét!

4. Mutassuk meg, hogy ϕ(2p2) = p(p− 1), ha p>2, prím.

5. Igazoljuk az Euler-Fermat-tétel segítségével, hogy 424 − 324 osztható 35-tel.

6. Legyen p > 2 prímszám és X egy p elem¶ halmaz. Bizonyítsuk be, hogy X összes valódi
részhalmazainak száma osztható p-vel! (∅ és X nem valódi részhalmazok.)

7. Bizonyítsuk be, hogy végtelen sok n-re teljesül, hogy d(n + 1) ≥ 2d(n).

8. Oldjuk meg az alábbi kongruenciákat.

(a) 202x ≡ 157 (mod 203)

(b) 5x ≡ 61 (mod 444)

9. Bizonyítsuk be, hogy n11 + 10n osztható 11-gyel, ha n tetsz®leges egész szám.

10. Bizonyítsuk be, hogy tetsz®leges p prímre (a + b)p ≡ ap + bp (mod p)!

11. Mi az utolsó jegye a 7654
32

-nek? És az utolsó el®tti?

2



1. (a) Pŕımtényezős felbontásból:
1560 = 23 · 3 · 5 · 13, 6084 = 22 · 32 · 132 ⇒ (1560, 6084) = 22 · 3 · 13 = 156
Euklideszi algoritmussal:
6084 = 1560 · 3 + 1404
1560 = 1404 · 1 + 156
1404 = 156 · 9 + 0
Így (6084, 1560) = (1560, 1404) = (1404, 156) = (156, 0) = 156

(b) Pŕımtényezős felbontásból:
572 = 22 · 11 · 13, 6375 = 3 · 53 · 17 ⇒ (572, 6375) = 1
Euklideszi algoritmussal:
6375 = 572 · 11 + 83
572 = 83 · 6 + 74
83 = 74 · 1 + 9
74 = 9 · 8 + 2
9 = 2 · 4 + 1
2 = 1 · 2 + 0
Így (6375, 572) = (572, 83) = (83, 74) = (74, 9) = (9, 2) = (2, 1) = (1, 0) = 1

(c) Pŕımtényezős felbontásból:
7425 = 33 · 52 · 11, 24375 = 54 · 3 · 13 ⇒ (7425, 24375) = 3 · 52 = 75
Euklideszi algoritmussal:
24375 = 7425 · 3 + 2100
7425 = 2100 · 3 + 1125
2100 = 1125 · 1 + 975
1125 = 975 · 1 + 150
975 = 150 · 6 + 75
150 = 75 · 2 + 0
Így (24375, 7425) = (7425, 2100) = (2100, 1125) = (1125, 975) = (975, 150) = (150, 75) =
(75, 0) = 75

2. (a) 3x ≡ 5(mod7). Itt (3, 7) = 1, ı́gy egy megoldás van. Ezt most kétféleképpen is meghatározzuk.
Egyrészt x ≡ 5 · 3ϕ(7)−1 ≡ 5 · 35(mod7), ahonnan 33 ≡ 27 ≡ −1(mod 7) és 32 ≡ 2(mod7) miatt
x ≡ 5 · (−1) · 2 ≡ −10 ≡ 4(mod7). Másrészt az x együtthatója egy kicsi egész szám, ı́gy gyorsan
végzünk, ha megkeressük az 5, 5+7, 5+2 ·7 számok közül a 3-mal oszthatót. Ez itt az 5+7 = 12,
ı́gy 3x ≡ 12(mod7) és x ≡ 4(mod7).

(b) 14x ≡ 8(mod21). Itt (14, 21) = 7 - 8, ı́gy nincs megoldás.

(c) 11x ≡ 12(mod18). Itt (11, 18) = 1, ı́gy egy megoldás van. x ≡ 12 · 11ϕ(18)−1mod18. ϕ(18) =
18(1 − 1

2)(1 − 1
3) = 6; 112 ≡ 121 ≡ 13mod18 és 113 ≡ 112 · 11 ≡ 11 · 13 ≡ 143 ≡ −1(mod18).

Végül x ≡ 12 · 13 · (−1) ≡ −156 ≡ 6mod18.

(d) 9x ≡ 24(mod96). Itt (9, 96) = 3|24, ı́gy 3 megoldás van. Ekkor az egészet egyszerűśıtjük 3-mal,
és először megoldjuk a 3x ≡ 8mod32 kongruenciát (aminek egy megoldása van). x együtthatója
kicsi, ı́gy érdemes a 8, 8 + 32, 8 + 2 · 32 számok között megkeresni a 3-mal oszthatót, ez a 8 +
2 · 32 = 72, ahonnan 3x ≡ 72mod32 és x ≡ 24mod32. Az eredeti kongruencia megoldásai:
x ≡ 24, 24 + 32, 24 + 2 · 32mod96.

(e) ax ≡ 5(mod35), ha a = 5, 6 vagy 7. Ha a = 5, akkor 5x ≡ 5mod35. Itt (5, 35) = 5|5, ı́gy 5
megoldás van. Egyszerűśıtünk 5-tel: x ≡ 1mod7, ez a kongruencia eleve ,,meg van oldva”, ı́gy
nem kell tovább dolgoznunk vele. Az eredeti kongruencia megoldásai pedig x ≡ 1, 1+7, 1+14, 1+
21, 1+28mod35. Ha a = 6, akkor 6x ≡ 5mod35. Itt (6, 35) = 1, ı́gy egy megoldás van, méghozzá
x ≡ 5 · 6ϕ(35)−1 ≡ 5 · 623mod35. De 62 ≡ 36 ≡ 1mod35, ı́gy x ≡ 5 · (62)11 · 6 ≡ 5 · 6 ≡ 30mod35.
Ha a = 7, akkor 7x ≡ 5mod35. Itt (7, 35) = 7 - 5, ı́gy ekkor nincs megoldás.

(f) ax ≡ 3(mod21), ha a = 6, 7 vagy 8. Ha a = 6, akkor 6x ≡ 3mod21. Itt (6, 21) = 3|3, ı́gy 3
megoldás van. 2x ≡ 1mod7. Itt x együtthatója kicsi, ı́gy megkeressük az 1, 1 + 7 számok közül a
párosat, ami 1 + 7 = 8, innen x ≡ 4mod7 és x ≡ 4, 4 + 7, 4 + 2 · 7. Ha a = 7, akkor 7x ≡ 3mod21.
Itt (7, 21) = 7 - 3, ı́gy ekkor nincs megoldás. Ha a = 8, akkor 8x ≡ 3mod21. Itt (8, 21) = 1,
ı́gy egy megoldás van, méghozzá x ≡ 3 · 8ϕ(21)−1 ≡ 3 · 812mod21. Itt 82 ≡ 64 ≡ 1mod21, ı́gy
x ≡ 3 · (82)6 ≡ 1mod21.



(g) ax ≡ b(mod12), ha a = 4 vagy 5, b = 2 vagy 3. Ha a = 4, b = 2, akkor 4x ≡ 2(mod12).
Itt (4, 12) = 4 - 2, ı́gy ekkor nincs megoldás. Ha a = 4, b = 3, akkor 4x ≡ 3(mod12). Itt
(4, 12) = 4 - 3, ı́gy ekkor sincs megoldás. Ha a = 5, b = 2, akkor 5x ≡ 2mod12. Itt (5, 12) = 1, ı́gy
egy megoldás van: x ≡ 2 ·5ϕ(12)−1 ≡ 2 ·53mod12. Mivel 52 ≡ 1mod12, ı́gy x ≡ 2 ·52 ·5 ≡ 10mod12.
Ha a = 5, b = 3, akkor 5x ≡ 3mod12. Itt (5, 12) = 1, ı́gy egy megoldás van: x ≡ 3 · 5ϕ(12)−1 ≡
3 · 53 ≡ 3 · 5 ≡ 3mod12.

3. • 303404 utolsó két számjegye éppen az a 0 ≤ x < 100 szám, melyre x ≡ 303404(mod100).
• 303 ≡ 3(mod100) =⇒ 303404 ≡ 3404(mod100)
• Az Euler–Fermat-tétel szerint ha (3, 100) = 1 (ami itt teljesül), akkor 3ϕ(100) ≡ 1(mod100) és

mivel ϕ(100) = 100(1− 1
2)(1− 1

5) = 40, ı́gy 340 ≡ 1(mod100).

• Ekkor 3404 ≡ (340)10 · 34 ≡ 34(mod100). Végül 34 ≡ 81(mod100), ı́gy 303404 utolsó két számjegye
81.

4. ϕ(2p2) = ϕ(2) · ϕ(p2), mert p > 2.
ϕ(2) · ϕ(p2) = 1 · (p2 − p), mert p pŕım.
1 · (p2 − p) = p(p− 1)

5. A feladat még azt is megmondta, hogyan kell megcsinálni... ϕ(35) = ϕ(5 ·7) = ϕ(5) ·ϕ(7) = 4 ·6 = 24.
Ezért az Euler-Fermat tétel értelmében: 424 ≡ 1 (35) és 324 ≡ 1 (35). Tehát ugyan annyit adnak
mindketten maradékul, mint az 1, azaz valóban 424 ≡ 324 ≡ 1 (35).

6. X részhalmazainak száma 2p , hiszen egy részhalmazba vagy beveszek egy adott X-beli elemet vagy
nem, és ezt p elem esetén kell eldöntenem. Ebből levonva X nem valódi részhalmazainak számát, azaz
2-őt, megkapjuk, hogy X valódi részhalmazainak száma 2p − 2. Mivel p pŕım, ı́gy a kis-Fermat tétel
miatt p osztja a 2p − 2-t.
(kis-Fermat-tétel: Ha p pŕım és a tetszőleges természetes szám, akkor p|ap − a.)

7. Ha n pŕım, akkor d(n) = 2, 2d(n) = 4. Nézzük meg, hogy milyen n pŕımekre igaz, hogy d(n + 1) ≥ 4,
hiszen ezekre igaz lesz a d(n + 1) ≥ 2d(n) egyenlőtlenség. Ha n 6= 2, akkor 2|n + 1 és 2 < n + 1
miatt n + 1 nem pŕım, tehát n + 1-nek vagy van legalább 2 különböző pŕımosztója (p és q) vagy n + 1
pŕımhatvány (pα). Az első esetben n+1-nek biztosan van legalább 4 osztója: 1, p, q és pq. A második
esetben 2|n + 1 miatt p = 2 és ha n 6= 1, 3, akkor α ≥ 3, ı́gy ebben az eseben is van n + 1 legalább 4
osztója: 1, 2, 4, 8.
Tehát ha n 6= 2, 3 és n pŕım, akkor d(n + 1) ≥ 2d(n). Ez végtelen sok száma, hiszen pŕımből végtelen
sok van, ı́gy ha 2-őt elhagyunk, akkor is végtelen sok marad.

8. (a) 202x ≡ 157 (mod 203). Itt pedig az seǵıt, ha észrevesszük, hogy 202 ≡ −1 (mod 203), azaz
−x ≡ 157 (mod 203) és ı́gy x ≡ −157 ≡ 46 (mod 203).

(b) 5x ≡ 61 (mod 444). (5, 444) = 1, ı́gy egy megoldás van. Az x együtthatója egy kicsi egész szám,
ilyenkor érdemes a megoldást úgy keresni, hogy nézzük a 61, 61+444, 61+2 ·444, . . . , 61+4 ·444
számokat, és ezek között megkeresni az 5-tel oszthatót. Lehet pl. sorban venni őket, és már a
második osztható is lesz 5-tel, 61 + 444 = 505, ı́gy az 505

5 = 101 nyilván kieléǵıti a kongruenciát,
és mivel a megoldás modulo444 egyértelmű, ı́gy a megoldás x ≡ 101 (mod 444).

9. 11 pŕım, ı́gy a kis-Fermat-tétel szerint 11|n11 − n minden n pozit́ıv egészre. Továbbá nyilván 11|11n
minden n egészre, és ı́gy 11|(n11 − n) + 11n = n11 + 10n minden n egészre.

10. (a + b)p =
(
p
0

)
a0 ∗ bp +

(
p
1

)
a1 ∗ bp−1 +

(
p
2

)
a2 ∗ bp−2 + · · · + (

p
p

)
ap ∗ b0. Itt a két szélső tag éppen ap és

bp. Megvizsgáljuk a középső tagokat. Mindegyikben szerepel egy
(
p
k

)
= p!

k!(p−k)! binomiális együttható,
ami osztható p-vel, mert a számlálóban van egy p pŕımtényező, mı́g a nevezőben minden tényező p-nél
kisebb, ı́gy a nevezőben nincsen p-s pŕımtényező. Így a középső tagok mindegyike osztható p-vel, ami
épp azt jelenti, hogy (a + b)p ≡ ap + bp (mod p).

11. Nem olyan vészes, mint az elsőre gondolná az ember. Nézzük például az utolsó számjegyet. Ez az az x,

amire x ≡ 7654
32

(10). Ehhez a jobb oldalt kellene kiszámolni. ,,Kı́vülről befelé”: 6543
2

≡ 62 ≡ 0 (4)
76 ≡ 70 ≡ 1 (10). Itt végig felhasználtuk az Euler-Fermat tételt, a ϕ(10) = 4 szereposztással. Tehát
az utolsó számjegy: 9.



Számítástudomány elemei
13. gyakorlat

2009. április 14.

Algebrai alapfogalmak
Def: Legyen H egy tetsz. halmaz, jelölje Hn → H a H halmaz elemeib®l képzett n hosszú
sorozatokat.Az f : Hn → H mindenütt értelmezett f-et n-változós m¶veletnek nevezzük.
Def: kommutatív H-n értelmezett ∗ m¶veletre a ∗ b = b ∗ a.
Asszociatív: ha tetsz. a, b, c ∈ H esetén (a ∗ b) ∗ c = a ∗ (b ∗ c)
Def: félcsoportnak nevezzük az S halmazt a rajta értelmezett ∗ m¶velettel, mely asszociatív.
Ha komutatív is, akkor Abel-féle(vagy kommutatív) félcsoportról beszélünk
Def: Csoport: G halmaz és a rajta értelemezett ∗ m¶velettel: (1) a ∗ asszociatív (2) ∃e ∈ G
amelyre a ∗ e = e ∗ a = a, ∀a ∈ G (3) ∀a ∈ G− re∃a′ úgy, hogy a ∗ a′ = e.
Ha a ∗ kommutatív is egyben, akkor Abel-csoportról beszélünk
Példák:
1. Az egész, racionális és a valós számok halmaza Abel-csoportot alkotnak az összeadásra nézve.
A természetes számok viszont nem
2. Az pozitív racionális és a pozitív valós számok halmaza Abel-csoportot alkotnak a szorzásra
nézve
3. diéder csoport (egybevágósági transzformációk, a m¶velet az egymás utáni elvégzés)
4. n elem permutációi, a m¶velet a kombináció: szimmetrikus csoport
Def: Egy G csoport egy a elemének a rendje az a k pozitív egész szám, melyre igaz, hogy
ak = 1G, de bármilyen l < k pozitív egészre al 6= 1G. Ezt o(a)-val jelöljük (itt 1G a G csoport
egységelemét jelöli.)
Def: Egy csoport rendje a csoport elemszáma.
Def: n-edrend¶ ciklikus csoport (Cn): elemei: 1, a, a2, . . . an−1, m¶velet: ak · al = ak+lmodn.
Def: A G csoport egy H részhalmazát G részcsoportjának nevezzük, H is csoport a G-hez
tartozó m¶veletre. (H ≤ G)
Tétel (Lagrange): Legyen G véges csoport, H egy részcsoportja. Ekkor H rendje osztja G
rendjét.
Következmény: Elem rendje osztja a csoport rendjét.
Def: Legyen G csoport, N egy részcsoportja. N normálosztó G-ben, ha bármely g ∈ G-re
gN = Ng. (itt gN = gn;n ∈ N az N g szerinti baloldali mellélosztálya; Ng hasonlóan)
Tétel: Kommutatív csoportban minden részcsoport egyben normálosztó is.
Tétel: Ciklikus csoport kommutatív.
Def: Gy¶r¶: olyan struktúra, melyen 2 m¶velet van de�niálva, legyen ezek jele + és ∗. A
+ m¶veletre Abel-csoportot kapunk, a ∗ m¶veletre félcsoportot. A két m¶veletet a diszributív
szabályok kötik össze: (a + b) ∗ c = a ∗ c + b ∗ c és c ∗ (a + b) = c ∗ a + c ∗ b.
Def: Test: olyan struktúra, melyen 2 m¶velet van de�niálva, legyen ezek jele + és ∗. A +
m¶veletre Abel-csoportot kapunk, a ∗ m¶veletre csoportot. A két m¶veletet a diszributív szabá-
lyok kötik össze: (a + b) ∗ c = a ∗ c + b ∗ c és c ∗ (a + b) = c ∗ a + c ∗ b.
A + m¶velet egységét nullelemnek nevezzük. A ∗ m¶velet egységét egységelemnek nevezzük.
Def: Az a elem baloldal nullosztó, ha nem a nullelem, de van olyan b elem, melyre a · b a
nullelem. (jobboldali nullosztó hasonlóan; egy elem nullosztó, ha bal- és jobboldali nullosztó is
egyben)
Def: Az a elem idempotens, ha nem egység, de a2 = a.
Def: Az a elem nilpotens, ha nem a nullaelem, de van olyan k pozitív egész szám, melyre ak a
nullelem.
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1. Rendezhet®ek-e a könyvek a könyvespolcon úgy, hogy csak szomszédos könyvek cseréjét
engedjük meg?

2. Zárt-e az irracionális számok halmaza az összeadásra nézve, van-e benne egységelem? Zárt-
e a pozitív racionális számok halmaza az osztás m¶veletére? Van-e a pozitív számok köré-
ben minden számnak inverze a szorzásra nézve?

3. 9 embert szeretnénk leültetni egy kör alakú asztalhoz. Hányféle képpen tehet® ez meg,
ha nem számít különböz®nek két ülésrend, ha mindenkinek ugyanazok a szomszédai a két
ülésrend szerint?

4. Legyen f = (12)(345). hány különböz® hatványa van ennek a permutációnak a kompozíci-
óra, mint m¶veletre nézve? Melyik a legkisebb hatványa, ami az egységelemet adja? mely
k és l egészekre igaz, hogy fk = f l? Hát a g = (12)(34)(5)-re mit lehet ezekre mondani?

5. Bizonyítsuk be, hogy az egész számok kommutatív csoportot alkotnak az a ∗ b = a + b− 5
szorzásra nézve!

6. Bizonyítsuk be, hogy az 5-nél nagyobb egészek az a ∗ b = a + b + 3 m¶velettel olyan
struktúrát alkotnak, ami félcsoport, de nem csoport!

7. Csoportot alkotnak-e a valós számok az a ∗ b = ab + a + b-vel de�niált m¶veletre?

8. Csoportot alkotnak-e a mod p maradékosztályok az összeadásra nézve? És a 0-hoz tartozó
maradékosztályok a szorzásra nézve? Ciklikus-e ez a csoport?

9. (a) Bizonyítsd be, hogy ap−1 ≡ 1 (mod p).
(b) Bizonyítsd be, hogy (p− 1)! ≡ −1 (mod p).

10. Mi az automor�zmus csoportja a Petersen-gráfnak? Van-e olyan éltartó leképezés, ami
nincs benne az automor�zmus csoportba? (Lehet, hogy ez egy kicsit nehéz.)

11. (a) Bizonyítsuk be, hogy ha egy G csoportban minden elem négyzete az egységelem, akkor
G kommutatív csoport!

(b) Bizonyítsuk be, hogy ha egy G csoportban minden elem rendje 2, akkor G kommutatív
csoport!

12. Bizonyítsuk be, hogy a {z ∈ C melyre ∃k ∈ N+ : zk = 1} halmaz (vagyis az összes komplex
egységgyök) a komplex számok szorzására nézve Abel-csoportot alkot.
megjegyzés: nem bizos, hogy tudják, mi az a komplex egységgyök

13. G 24-edrend¶ ciklikus csoport, van-e benne benne 4-ed, 5-öd illetve 6-od rend¶ elem? Ha
van, akkor mutassunk is egyet!

14. Hány normális részcsoportja (normálosztója) van a 15 rend¶ ciklikus csoportnak?

15. Bizonyítsuk be, hogy egy G csoport tetsz®leges a elemének rendje megegyezik a−1, vagyis
a inverzének rendjével!

16. Bizonyítsd be, hogy páros rend¶ G csoportban van olyan elem, aminek a rendje 2. Illetve,
hogy

∑
g∈G o(g) páratlan szám.

17. Mutassuk meg, hogy két baloldali nullosztó szorzata is baloldali nullosztó.

18. Mutassunk a D10 diéder csoportban 2, 4, 5 illetve 10 rend�u részcsoportot.
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10. gyakorlat

2009. április 14.

1. Rendezhet®ek-e a könyvek a könyvespolcon úgy, hogy csak szomszédos könyvek cseréjét
engedjük meg?
Megoldás:Igen, tegyük fel, hogy a n számozott könyv valamilyen sorrendben van a köny-
vespolcon. Keressük meg az els® számú könyvet a polcon és páronkénti cserékkel vigyük
az els® pozicióba. Ezután már ezt a könyvet a kés®bbiek során sem mozgatjuk. Ismételjük
meg mégegyszer az el®bbieket a 2. számú könyvre. Azt vigyük páronkénti cserékkel a 2.
pozicióba. Stb. Összesen legfeljebb

(
n
2

)
lépésben a helyükre tehetjük az összes könyvet,

hiszen minden könyv párt legfeljebb egyszer cseréltünk fel..
hogy csak a szomszédos könyvek cseréjét engedjük meg?

2. Zárt-e az irracionális számok halmaza az összeadásra nézve, van-e benne egységelem? Zárt-
e a pozitív racionális számok halmaza az osztás m¶veletére? Van-e a pozitív számok köré-
ben minden számnak inverze a szorzásra nézve?
Megoldás:Nem zárt, hiszen

√
2 irracionális, ekkor persze irracionális a −√2. A összegük

azonban 0, ami racionális, s®t egész. Az egységelem nincs benne, hiszen az a + e = a
egyenl®ség miatt, az egyetlen esélyes az e = 0 lehetne, ám az ismét csak nem racionális.
Vegyünk két racionális számot r1 = p1

q1
, r2 = p2

q2
alakúak, ahol p1, q1, p2, q2 egészek, s®t

mivel r1, r2 pozitívak, feltehet® hogy pozitívak is. Tudjuk, hogy akár a szorzást, akár az
osztást tekintjük: r1r2 = p1

q1

p2

q2
= p1p2

q1q2
, r1

r2
=

p1
q1
p2
q2

= p1

q1

q2

p2

p1q2

p2q1
, amib®l világosan látszik, hogy

mind a számláló, mind a nevez? pozitív egész, így maga szorzat, és a hányados is pozitív
racionális szám.
Jelöljünk a-val egy tetsz®leges pozitív valós számot. Könny¶ látni, hogy valósak között
a szorzásra, mint csoport m?veletre nézve az 1 viselkedhet egységelemként. Ekkor b-vel
jelölve az a inverzét, ab = ba = 1 egyenl®ség adódik. Ebb®l átrendezés után adódik,
hogy b = 1

a , aminek csak a = 0 esetén nem volna értelme, visont az nincs is benne az
alaphalmazba, tehát mivel 1

a is pozitív, ha a az volt a poozitív racionális számok körében
valóban minden elemnek létezik inverze.

3. 9 embert szeretnénk leültetni egy kör alakú asztalhoz. Hányféle képpen tehet® ez meg,
ha nem számít különböz®nek két ülésrend, ha mindenkinek ugyanazok a szomszédai a két
ülésrend szerint?
Megoldás:A klasszikus megoldás így hangzik: Az összes ültetési sorrend a 9 elem tet-
sz®leges permutációinak száma, ami 9! féle lehet. Ebb®l azonban minden olyan sorrend
megegyezik, amit forgatással, vagy tükrözéssel megkaphatunk. Tehát ahány eleme van a 9
csúcsú szabályos sokszög szimmetriacsoportjának, azaz D9-nek: ez mint tudjuk, 2 · 9 = 18.
Tehát a feladat szerint különböz® ülésrendek száma: 9!

18 .

4. Legyen f = (12)(345). hány különböz® hatványa van ennek a permutációnak a kompozíci-
óra, mint m¶veletre nézve? Melyik a legkisebb hatványa, ami az egységelemet adja? mely
k és l egészekre igaz, hogy fk = f l? Hát a g = (12)(34)(5)-re mit lehet ezekre mondani?
Megoldás:Érdemes megvizsgálni, hogy mit csinál egy ilyen permutáció az egyes elemekkel,
és hogy a kétszeri, háromszori alkalmazáa hová viszi az elemeket. Azonban nem ezt fogjuk
tenni. Hanem megvizsgáljuk külön-külön a ciklusokat: (1, 2) az 1-hez a 2-t a 2-höz az 1-et
rendeli. Ha ezt mégegyszer alakalmazzuk világos, hogy az 1,2 elemeket az eredeti sorrend-
jükben kapjuk vissza. A (3,4,5) cilkusban a 3-hoz a 4-et, a 4-hez az 5-öt, az 5-höz a 3-mat
rendeljük. Könny? azt is látni, hogy 3,4,5 száok el®ször a 4,5,3 majd a 5,4,3 sorrendekbe
mennek át, és csak a ciklus 3-szori alkalmazásával kerülnek vissza eredeti helyükre. Az is
világos, hogy ez pontosan minden harmadik alkalommal fordul el® újra. Tehát míg az 1,2
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számok minden párosadik alkalommal kerülnek vissza eredeti helyzetükbe, addig a 3,4,5
csak minden 3-dikra. Nem nehéz ebb®l levonni azt a következtetést, hogy minden 6-dik
alkalommal lesz minden szám az eredeti helyzetében. Ám ennél is fontosabb az az észre-
vétel, hogy tehát az a legkisebb száma ahányszor a permutációt ismételgetni kell ahhoz,
hogy minden szám visszakerüljönm az eredeti helyzetébe éppen a ciklus hosszak legkisebb
közös többszöröse.
A feladatra válaszolva: 6 különböz® hatványa szerepel az f permutációnak. f6 = e , azaz
6-szor elvégezve a permutciót egymásután minden elem a helyére kerül, ami a permutáció
csoport egységeleme, identikus eleme. Ha pedig fk = f l, akkor 6|k− l kell teljesüljön, azaz
k ≡ l (6)

Másrészt a fentiek szerint a g = (1, 2)(3, 4)(5)-r®l azonnal látszik, hogy a 2 hatványa
az egységelem, ami mindent helyben hagy, hiszen ennyi ciklus hosszak legkisebb közös
többszöröse. A többi kérdésre a válasz innen nyilvánvaló.

5. Bizonyítsuk be, hogy az egész számok kommutatív csoportot alkotnak az a ∗ b = a + b− 5
szorzásra nézve!
Megoldás:Ehhez elegend® ellen®rizni a csoport axiómákat, és a kommutativitást.

I. zártság a ∗ b = a + b− 5, ami egész, ha a és b egész számok, tehát zárt.
II. csoport axiomák

i. asszociatitvás:

(a∗b)∗c = (a+b−5)∗c = a+b−5+c−5 = a+(b+c−5)−5 = a∗(b+c−5) = a∗(b∗c)
ii. egységelem: Szeretnénk olyan elemet találni, amire e ∗ a = e + a− 5 = a,

és a ∗ e = a + e− 5 = a bármely a-ra , azaz e = 5
iii. inverz: Minden a-hoz kellene olyan b, amire a ∗ b = b ∗ a = 5. a ∗ b =

a + b− 5 = 5, b ∗ a = b + a− 5 = 5 tehát összefoglalva b = 10− a Ez valóban
egyértelm¶en létezik és egésze szám.

III. kommutativitás a ∗ b = a + b− 5 = b + a− 5 = b ∗ a

Mindeközben végig használtuk, hogy az eredeti + kommutatív és asszoci-
atív.

6. Bizonyítsuk be, hogy az 5-nél nagyobb egészek az a ∗ b = a + b + 3 m¶velettel olyan
struktúrát alkotnak, ami félcsoport, de nem csoport!
Megoldás:Ehhez is elegend® ellen®rizni a csoport axiómákat és a zártságot.

I. zártság a ∗ b = a + b + 3, ami pozitív egész, ha a és b is pozitív egész számok,
tehát zárt.

II. csoport axiomák
i. asszociatitvás:

(a∗b)∗c = (a+b+3)∗c = a+b+3+c+3 = a+(b+c+3)+3 = a∗(b+c+3) = a∗(b∗c)
ii. egységelem: Szeretnénk olyan elemet találni, amire e ∗ a = e + a− 5 = a,

és a ∗ e = a + e + 3 = a bármely a-ra , azaz e = −3 Itt azonban baj van,
mert a -3 nem pozitív egész, így valójában nincs egységelem, persze
ekkor az inverznek sincs értelme. De legalább kommutatív.

7. Csoportot alkotnak-e a valós számok az a ∗ b = ab + a + b-vel de�niált m¶veletre?
Megoldás:Ehhez elegend® ellen®rizni a csoport axiómákat és a zártságot.

2



I. zártság a ∗ b = ab + a + b, ami valós, ha a és b valós számok, tehát zárt
m¶velet.

II. csoport axiomák
i. asszociatitvás:

(a∗b)∗c = (ab+a+b)∗c = (ab+a+b)c+ab+a+b+c = abc+ac+bc+ab+a+b+c

a∗(b∗c) = a∗(bc+b+c) = a(bc+b+c)+a+bc+b+c = abc+ac+bc+ab+a+b+c

tehát valóban asszociatív
ii. egységelem: Szeretnénk olyan elemet találni, amire e∗a = ea+e+a = a,

és a ∗ e = ae + a + e = a bármely a-ra , amib®l (a + 1)e = 0 adódik. Mivel
ez minden a -ra igaz, ezért e = 0 lehet csak.

iii. inverz: Minden a-hoz kellene olyan b, amire a ∗ b = b ∗ a = 0. a ∗ b =
ab + a + b = 0, b ∗ a = ba + b + a = 0 tehát összefoglalva b = −a

a+1 Ez valóban
jó is lenne, kivéve az a = −1-et, akkor ugyanis nem létezik inverz. Ez
viszont elegend®, hogy ne legyen csoport.

8. Csoportot alkotnak-e a mod p maradékosztályok az összeadásra nézve? És a 0-hoz tartozó
maradékosztályok a szorzásra nézve? Ciklikus-e ez a csoport?
Megoldás:Nagyon fontos, hogy mindegyikre a válasz IGEN. Tehát minden az összeadás
mod p-ben, mind a szorzás mod p-ben (eltekintve persze a 0 maradékosztálytól) egy ciklikus
csoport lesz, és így az órai tétel szerint Abel.

9. (a) Bizonyítsd be, hogy ap−1 ≡ 1 (mod p).
(b) Bizonyítsd be, hogy (p− 1)! ≡ −1 (mod p).
Megoldás:

(a) Vegyük a mod p maradékosztályokat a [0] maradékosztály kivételével és tekintsük
rajtuk a szorzás m?veletét, ez csoportot alkot, melynek a rendje, azaz a csoport elem-
száma p− 1. Jelöljük ezt a csoportot G-vel és vegyünk egy a ∈ G elemet. Az a elem
rendje az a legkisebb egász szám ahányadik hatványa (ennyit összeszorozva bel®le)
az egységelemet kapjuk, ami esetünkben az [1] maradékosztály. Tudjuk az Lagrange-
tétel következményéb®l, hogy az elemrendje mindig osztója a csoport rendjének, azaz
ha k az a legkisebb szám, amire ak = 1, akkor k|p− 1 is fennáll. Így viszont bizonyos,
hogy ap−1 = 1 bármely a-t is vettük.

(b) -

10. Mi az automor�zmus csoportja a Petersen-gráfnak? Van-e olyan éltartó leképezés, ami
nincs benne az automor�zmus csoportba? (Lehet, hogy ez egy kicsit nehéz.)
Megoldás:
Majd kés®bb, nem lesz a zh.-ban.

11. (a) Bizonyítsuk be, hogy ha egy G csoportban minden elem négyzete az egységelem, akkor
G kommutatív csoport!

(b) Bizonyítsuk be, hogy ha egy G csoportban minden elem rendje 2, akkor G kommutatív
csoport!

Megoldás:

(a) Ha egy g ∈ Gelemre igaz, hogy g2 = 1, akkor azt állítjuk, hogy erre a g-re igaz, hogy
g = g−1, azaz megegyezik az inverzével. Ugyanis ekkor g ∗ g = g ∗ g−1, melyb®l balról
szorozva g−1-gyel adódik g = (g−1 ∗ g) ∗ g = (g−1 ∗ g) ∗ g−1 = g−1, mivel ez a csoport
minden elemére elmondható, ezért minden elemre g = g−1
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Amit be kell látni, az az, hogy a ∗ b = b ∗ a tetszleges a, b párra. Szorozzuk balról
a−1-gyel majd ismét balról b−1-gyel tehát: a ∗ b ∗ a−1 ∗ b−1 = b ∗ a ∗ a−1 ∗ b−1 = e,
ahol e az egységelem. Mivel azonban minden elemre g = g−1, ezért az el®bbi úgy
folytatható, hogy e = a∗b∗a−1 ∗b−1 = a∗b∗a∗b = (a∗b)2. Ezt viszont tudjuk, hogy
igaz (feltétel), és azt is észrevehetjük, hogy minden m¶velet visszafelé is elvégezhet®,
amib®l adódik ezt elmondva bármelyik a, b párra, hogy minden a ∗ b = b ∗ a, tehát a
csoport valóban Abel.

(b) Valójában ez ugyanaz, mint az el®z® feladat, hiszen az az elem, aminek a rendje 2,
annak a négyzete éppen az egységelem. És ez fordítva is igaz.

12. Bizonyítsuk be, hogy a {z ∈ C melyre ∃k ∈ N+ : zk = 1} halmaz (vagyis az összes komplex
egységgyök) a komplex számok szorzására nézve Abel-csoportot alkot.

Megoldás:

I. zártság: Ehhez elegen® meggondolni, hogy egy k. és egy l. egységgyök
szorzata egy k · l egységgyök, ami azonnal látszik a szögekb®l.

II. csoport axiomák:
i. asszociatitvás:

(a ∗ b) ∗ c = a ∗ (b ∗ c), hiszen minden komplex számhármasra is igaz.
tehát valóban asszociatív

ii. egységelem: Könnyen látszik, hogy az 1 az egyetlen szám, amit bármi-
vel megszorozva jobbról vagy balról az eredeti számot adja vissza

iii. inverz: Rajzoljuk fel a komplexeknél szokásos 2 dimenziós ábrát, és
vegyünk egy tetsz®leges ε egységgyököt. Ekkor az világos, hogy ha van
inverz, méghozzá, az 1

ε , másrészt az ábráról is könny¶ látni, elvégezve
az osztást is adódik, hogy ez nem más, mint ε, azaz a konjugált.

III. kommutativitás: Ezt valójában már fel is használtuk, de most ezzel nincs
semmi gond, a ∗ b = b ∗ a tetsz®leges komplex számpárra igaz, nemcsak
egységgyökökre.

13. G 24-edrend¶ ciklikus csoport, van-e benne benne 4-ed, 5-öd illetve 6-od rend¶ elem? Ha
van, akkor mutassunk is egyet!
Megoldás:A Lagrange-tétel következményeként tudjuk, hogy az elem rendje (jelölés: o(a)
vagy |<a>|) osztója a csoport rendjének (jelölés |G|). Tehát o(a)||G|. Ezért, o(a) = 5 nem
lehet, mert az nem osztja a 24-et. Viszont a többir®l még meg kell bizonyosodni, hogy
valóban vannak ilyen elemek. Ehhez kell, hogy a G csoport ciklikus, azaz van egy olyan a
elem, mellyel a csoport összes eleme kifejezhet? ak alakba és az els® 24 hatvány minden
különbözik, utánna a további hatványok pedig 24-enként ismétl®dnek. Tehát a24 = e, ahol
e az egységelem. Észre lehet venni, hogy ebben az esetben a6 4-ed rend¶ elem, és a4 6-od
rend¶.

14. Hány normális részcsoportja (normálosztója) van a 15 rend¶ ciklikus csoportnak?
Megoldás:Ezt is kés®bb fogjuk megbeszélni, most nem tudjuk, mi az a normális részcso-
port.

15. Bizonyítsuk be, hogy egy G csoport tetsz®leges a elemének rendje megegyezik a−1, vagyis
a inverzének rendjével!
Megoldás:Az elem rendje az általa generált részcsoport rendjével egyezik meg. Azonban
ez a részcsoport tartalmazza minden elemének az inverzét is, hiszen maga is egy csoport.
Azaz a−1 ∈< a > igenám, de ugyanez elmondható a fordított szereposztásban is, azaz
a ∈< a−1 >. Ez pedig azt jelenti, hogy a két csoport valójában egy és ugyanaz, így persze
a rendjük is azonos. Pont ezt akartuk igazolni.
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16. Bizonyítsd be, hogy páros rend¶ G csoportban van olyan elem, aminek a rendje 2. Illetve,
hogy

∑
g∈G o(g) páratlan szám.

Megoldás:Mindenkit párosítsunk össze az inverzével. Ahhoz, hogy kapjunk egy másod-
rend? elemet, ahhoz elegend®, hogy van olyan elem, aminek az inverze önmaga. Ezért
indirekt tegyük fel, hogy nincs ilyen elem, ekkor az egységelem kivételével minden elemhez
van pontosan egy másik, ami épp az ® inverze. Ekkor azonban páratlan sok eleme van a
csoportnak, hiszen 1 kivételével az összes többit tudtuk párosítani egymáshoz. Ez azonban
lehetetlen.
Az el®z® feladatból tudjuk, hogy az elem rendje megegyezik az inverzének rendjével, így
az el®bbi párosítást elvégezve, ezen párok rendjének összege páros. Ezen kivül lesz még
néhány elem, aminek az inverze önmaga, ezek rendje 2, ami szintén páros. Valamint egyet-
len elem van aminek a rendje 1, az egységelem. Ez pedig összesen sok páros +1, ami egy
páratlan szám.

17. Mutassunk a D10 diéder csoportban 2, 4, 5 illetve 10 rend�u részcsoportot.
Megoldás:Észrevehetjük, hogy a D10-ben a forgatások egy 10 elem¶ ciklikus csoportot
alkotnak, amire 13. feladathoz teljesen hasonlóan találhatjuk meg a különböz® rend¶ ele-
meket.
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Számítástudomány elemei
13. gyakorlat

2009. április 14.

Algebrai alapfogalmak
Def: Legyen H egy tetsz. halmaz, jelölje Hn → H a H halmaz elemeib®l képzett n hosszú
sorozatokat.Az f : Hn → H mindenütt értelmezett f-et n-változós m¶veletnek nevezzük.
Def: kommutatív H-n értelmezett ∗ m¶veletre a ∗ b = b ∗ a.
Asszociatív: ha tetsz. a, b, c ∈ H esetén (a ∗ b) ∗ c = a ∗ (b ∗ c)
Def: félcsoportnak nevezzük az S halmazt a rajta értelmezett ∗ m¶velettel, mely asszociatív.
Ha komutatív is, akkor Abel-féle(vagy kommutatív) félcsoportról beszélünk
Def: Csoport: G halmaz és a rajta értelemezett ∗ m¶velettel: (1) a ∗ asszociatív (2) ∃e ∈ G
amelyre a ∗ e = e ∗ a = a, ∀a ∈ G (3) ∀a ∈ G− re∃a′ úgy, hogy a ∗ a′ = e.
Ha a ∗ kommutatív is egyben, akkor Abel-csoportról beszélünk
Példák:
1. Az egész, racionális és a valós számok halmaza Abel-csoportot alkotnak az összeadásra nézve.
A természetes számok viszont nem
2. Az pozitív racionális és a pozitív valós számok halmaza Abel-csoportot alkotnak a szorzásra
nézve
3. diéder csoport (egybevágósági transzformációk, a m¶velet az egymás utáni elvégzés)
4. n elem permutációi, a m¶velet a kombináció: szimmetrikus csoport
Def: Egy G csoport egy a elemének a rendje az a k pozitív egész szám, melyre igaz, hogy
ak = 1G, de bármilyen l < k pozitív egészre al 6= 1G. Ezt o(a)-val jelöljük (itt 1G a G csoport
egységelemét jelöli.)
Def: Egy csoport rendje a csoport elemszáma.
Def: n-edrend¶ ciklikus csoport (Cn): elemei: 1, a, a2, . . . an−1, m¶velet: ak · al = ak+lmodn.
Def: A G csoport egy H részhalmazát G részcsoportjának nevezzük, H is csoport a G-hez
tartozó m¶veletre. (H ≤ G)
Tétel (Lagrange): Legyen G véges csoport, H egy részcsoportja. Ekkor H rendje osztja G
rendjét.
Következmény: Elem rendje osztja a csoport rendjét.
Def: Legyen G csoport, N egy részcsoportja. N normálosztó G-ben, ha bármely g ∈ G-re
gN = Ng. (itt gN = gn;n ∈ N az N g szerinti baloldali mellélosztálya; Ng hasonlóan)
Tétel: Kommutatív csoportban minden részcsoport egyben normálosztó is.
Tétel: Ciklikus csoport kommutatív.
Def: Gy¶r¶: olyan struktúra, melyen 2 m¶velet van de�niálva, legyen ezek jele + és ∗. A
+ m¶veletre Abel-csoportot kapunk, a ∗ m¶veletre félcsoportot. A két m¶veletet a diszributív
szabályok kötik össze: (a + b) ∗ c = a ∗ c + b ∗ c és c ∗ (a + b) = c ∗ a + c ∗ b.
Def: Test: olyan struktúra, melyen 2 m¶velet van de�niálva, legyen ezek jele + és ∗. A +
m¶veletre Abel-csoportot kapunk, a ∗ m¶veletre csoportot. A két m¶veletet a diszributív szabá-
lyok kötik össze: (a + b) ∗ c = a ∗ c + b ∗ c és c ∗ (a + b) = c ∗ a + c ∗ b.
A + m¶velet egységét nullelemnek nevezzük. A ∗ m¶velet egységét egységelemnek nevezzük.
Def: Az a elem baloldal nullosztó, ha nem a nullelem, de van olyan b elem, melyre a · b a
nullelem. (jobboldali nullosztó hasonlóan; egy elem nullosztó, ha bal- és jobboldali nullosztó is
egyben)
Def: Az a elem idempotens, ha nem egység, de a2 = a.
Def: Az a elem nilpotens, ha nem a nullaelem, de van olyan k pozitív egész szám, melyre ak a
nullelem.
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1. Rendezhet®ek-e a könyvek a könyvespolcon úgy, hogy csak szomszédos könyvek cseréjét
engedjük meg?

2. Zárt-e az irracionális számok halmaza az összeadásra nézve, van-e benne egységelem? Zárt-
e a pozitív racionális számok halmaza az osztás m¶veletére? Van-e a pozitív számok köré-
ben minden számnak inverze a szorzásra nézve?

3. 9 embert szeretnénk leültetni egy kör alakú asztalhoz. Hányféle képpen tehet® ez meg,
ha nem számít különböz®nek két ülésrend, ha mindenkinek ugyanazok a szomszédai a két
ülésrend szerint?

4. Legyen f = (12)(345). hány különböz® hatványa van ennek a permutációnak a kompozíci-
óra, mint m¶veletre nézve? Melyik a legkisebb hatványa, ami az egységelemet adja? mely
k és l egészekre igaz, hogy fk = f l? Hát a g = (12)(34)(5)-re mit lehet ezekre mondani?

5. Bizonyítsuk be, hogy az egész számok kommutatív csoportot alkotnak az a ∗ b = a + b− 5
szorzásra nézve!

6. Bizonyítsuk be, hogy az 5-nél nagyobb egészek az a ∗ b = a + b + 3 m¶velettel olyan
struktúrát alkotnak, ami félcsoport, de nem csoport!

7. Csoportot alkotnak-e a valós számok az a ∗ b = ab + a + b-vel de�niált m¶veletre?

8. Csoportot alkotnak-e a mod p maradékosztályok az összeadásra nézve? És a 0-hoz tartozó
maradékosztályok a szorzásra nézve? Ciklikus-e ez a csoport?

9. (a) Bizonyítsd be, hogy ap−1 ≡ 1 (mod p).
(b) Bizonyítsd be, hogy (p− 1)! ≡ −1 (mod p).

10. Mi az automor�zmus csoportja a Petersen-gráfnak? Van-e olyan éltartó leképezés, ami
nincs benne az automor�zmus csoportba? (Lehet, hogy ez egy kicsit nehéz.)

11. (a) Bizonyítsuk be, hogy ha egy G csoportban minden elem négyzete az egységelem, akkor
G kommutatív csoport!

(b) Bizonyítsuk be, hogy ha egy G csoportban minden elem rendje 2, akkor G kommutatív
csoport!

12. Bizonyítsuk be, hogy a {z ∈ C melyre ∃k ∈ N+ : zk = 1} halmaz (vagyis az összes komplex
egységgyök) a komplex számok szorzására nézve Abel-csoportot alkot.
megjegyzés: nem bizos, hogy tudják, mi az a komplex egységgyök

13. G 24-edrend¶ ciklikus csoport, van-e benne benne 4-ed, 5-öd illetve 6-od rend¶ elem? Ha
van, akkor mutassunk is egyet!

14. Hány normális részcsoportja (normálosztója) van a 15 rend¶ ciklikus csoportnak?

15. Bizonyítsuk be, hogy egy G csoport tetsz®leges a elemének rendje megegyezik a−1, vagyis
a inverzének rendjével!

16. Bizonyítsd be, hogy páros rend¶ G csoportban van olyan elem, aminek a rendje 2. Illetve,
hogy

∑
g∈G o(g) páratlan szám.

17. Mutassuk meg, hogy két baloldali nullosztó szorzata is baloldali nullosztó.

18. Mutassunk a D10 diéder csoportban 2, 4, 5 illetve 10 rend�u részcsoportot.
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