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1. Bizonýıtsd be, hogy
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2. a) Mennyi a 3-mal vagy 5-tel vagy 7-tel osztható egészek száma 1-től 1000-ig?
b) * És mennyi ezek összege?

3. Egy szabályos dobókockával 12-szer dobunk. Mennyi a valósźınűsége, hogy mind a hat lehetséges szám
előfordul a 12 dobás alatt?

4. Hányféleképpen ülhet le egy kerek asztal köré 5 házaspár, ha senki sem akar a hitvese mellett ülni?

5. Páros vagy páratlan az olyan n csúcsú gráfok száma, melyeknek nincs izolált csúcsuk? (n > 1)

6. Bizonýıtsd be, hogy egy egyszerű gráfban a páratlan fokú csúcsok száma páros.

7. Van-e olyan egyszerű gráf, amelyben a csúcsok foka
a) 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1 ?
b) 6, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1 ?
c) 7, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 5 ?
d) 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6 ?

8. Bizonýıtsd be, hogy egy hattagú társaságban van három ember, akik ismerik egymást, vagy van három olyan
ember, akik közül senki sem ismeri a másik kettőt.

9. Alice és Bob egy téglalap alakú táblás csokit esznek. A csokitáblát képzeljük egy k × l-es négyzethálónak, az
elemi kisnégyzetek a csokikockák. Először Alice rámutat egy csokikockára és megeszi az összes csokikockát
mely attól balra vagy lefele van. Ezután Bob jön. Felvátva ismételgetik a fenti lépést a maradék csokitáblán,
amı́g az el nem fogy. A jobb felső sarokban lévő csokikocka mérgezett (hasmenést okoz), ezt mindketten
tudják. Bizonýıtsd be, hogy Alice el tudja érni, hogy Bob egye meg a mérgezett csokikockát.

10. Hunyadi és a török szultán harcol. A várlépcső fokain néhány janicsár áll. Minden reggel a szultán kettéosztja
a hadseregét egy piros és egy zöld hadtestre, Hunyadi a nap folyamán vagy a piros, vagy a zöld sereget
megsemmiśıti, választása szerint. Éjszaka minden megmaradt janicsár egy lépcsőfokot fellép. Hunyadi nyer,
ha a szultán egész seregét megsemmiśıtette, a szultán nyer, ha lesz olyan janicsár, aki felér a várhoz. Az
alapfelállás ismeretében (hány lépcsőfok van, melyiken mennyi janicsár) hogyan lehet eldönteni, hogy ki tudja
megnyerni a csatát?


