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Rohla Tibortól : 

Egy G egyszerű gráfnak 1000 pontja van és bármely pontnak a foka legalább 6. Mutassuk meg, hogy 

ν(G) >=6. Felépítjük a gráfot.  

1. független él:  triviális 

 

 

 

 

2. független él : Mivel minden pont foka 6, van még  független él 

  

 

 

 

3. független él  is kell, hogy létezzen. 

4. Ha van 4. független él is, hozzáveszem. Ha nincs: a kiválasztott halmazban 6 pont van, mivel 

minden pont foka 6, így minden külső pontból minden belső pontba vezet él, azonban létezik a 

jelölt javító út. 

 

 

 

 

 

Az áthúzott él helyett a 2 szaggatottat behúzva tovább nő a független élek száma.  

5. Vagy találok mohón vagy nem, javító út mindig létezik, mert sok külső pontom van és csak 8 

belső. 

6. Előbbi igaz. 

7. Ekkor viszont már nem működik az eljárás, ugyanis van 6 független élem, de mivel minden 

pont foka min 6 (ez is 6) , elképzelhető, hogy csak az alsó pontokba vezet él, amik közt 

viszont nincsenek további élek, így nem létezik javító út. 
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1.a.) Bizonyítsuk be hogy minden G gráfra χ (G) >=[V(G)] / α (G) 

A max független pontok között nincs él, így 1 színnel színezhetők, azaz azonos színosztályba 

tartoznak. Pl. ha 1000 pontom van és közülük max 10 független, akkor 100 szín legalább kell (100 

diszjunkt színosztály), mert 1 színosztállyal csak 10-et lehet.  

 

   b.) Mutassunk olyan G gráfot ahol egyenlőség áll fönn. 

- 2 izolált pont: 1 szín= 2 pont/ 2pont 

- teljes gráf: α (G) = 1, minden csúcs különböző színű, mert mindegyik össze van kötve mindegyikkel, 

így [v(G)] =  χ G). 

- az ún. Turán gráf: blokkokban független pontok (azaz nincs köztük él), és a blokkok össze vannak 

kötve egymással. Minden blokk egyforma nagy. α (G) = blokk mérete. χ (G) =  blokkok száma. 

(Csúcsok száma) / (blokk mérete) = [V(G)] / α(G) = χ(G) = blokkok száma. 

 

   c.) Mutassunk olyan G gráfot ahol [V (G)]/ α(G) G = 2, de χ(G) tetszőlegesen nagy.  

 

 

 

 

 

 

              N/2+1                            n/2-1 

     pontú teljes gráf            pontú üres gráf  

                                          (független pontok) 

α (G) =n/2, mert az n/2-1 független ponthoz még egyet választhatok az n/2+1-es részből anélül, hogy 

él lehetne közöttük. 

χ G) = n/2+1, a tejes részgráf miatt. 

Összesen pont n pontom van, így : [V(G)]/α G)= n/(n/2)=2, n meg akármekkora lehet. 

 

2.  Mutass olyan gráfot, ahol w(G)=100, χ(G)=101 

Tekintsünk egy K(n)-t, de hagyjuk el egy pontját és tegyünk be a helyére egy 5 hosszú kört. A 

legnagyobb klikk: n+2 pontú lesz, mert az 5 hosszú körben háromszög nincs, de 2 pontot belőle véve, 

azok teljes 2test alkotnak. Ugyanakkor az 5 hosszúságú kör színezéséhez min 3 szín kell, így ha n=98, 

w(G)=100 és χ (G)=101. 

 

3. a.) A Gló gráf csúcsai a 8 x 8-as sakktábla mezői, két csúcs össze van kötve akkor és csak akkor ha 

a megfelelő mezők egymástól lólépésre vannak. Mennyi Gló kromatikus száma? 

Mivel a ló feketéről fehérre és fehérről feketére  lép, így 2 szín pont elég. Ha a 

következő négyzetet tekintjük: a ló nem lép ki belőle, minden pontját bejárja, és 

belőle a sakktábla felépíthető. Két összekötött, azaz lólépésnyire levő pont nem 

lehet azonos színű, így eltérő sorsszámot kaptak. 

 

b.) Gfutó definíciója ugyanez, csak lólépés helyett futó-lépés, mennyi χ(Gfutó) 

A futó megtehet akárhányat a futólépésekből, így a főátló mentén haladva 8 különféle szín is kell,  

χ >=8. Színezzük a sakktábla minden  sorát egy adott színnel, így 8 szín kell, és a futó biztosan nem 

fog egy futólépés során azonos színeken áthaladni. 

     

c.) Mennyi χ(Gkirály)? 

1 2 

3 4 

4 szín elég, mert így a király minden pontba eljut, és a sakktábla felépíthető ilyen 2*2-tes 

négyzetekből. 

    

 d.) Mennyi X(Gbástya)? 

2 1 2 1 

1 2 1 2 

2 1 2 1 

1 2 1 2 
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8 szín mindenféleképpen kell, mert mindensorban van 8 különböző pont, és ennyi elég is: 

                                            7     8     1 

                                                             

                                                            2 

                                                            3 

 

 

 

 

 

 

                                                               8 

 

 

Ezek a példatárban is benne vannak: 

4. Bizonyítsuk be hogy minden G gráfra 

[E(G)] > = 








2   

(G) 
 

A képlet jelentése: minimum annyi él van, ahány pontpár a gráfban. Tfhogy elkészítettük a gráf egy jó 

színezését, felhasználtuk pl a piros és a kék színeket. Ekkor nem lehet él 2 db piros között, csak piros 

és kék között. Tekintsük a piros-kék pontpárokat. Ha nem lenne él a piros és a kék pont között, nem 

lenne szükség valamelyikük színére, azaz egy színnel kevesebbel is kiszínezhettük volna jól a gráfot. 

 

5. Tegyük fel hogy G-t kiszíneztük x(G) színnel és legyen a színek egyike a piros. Bizonyítsuk be hogy 

van olyan piros pont amelynek a szomszédságában az összes többi szín előfordul. 

Ha nem fordulna elő minden szín minden piros pont környezetében, kiszínezhetnénk anélkül is a 

gráfot. Ha pl. hiányzik az egyik piros környezetében a kék, egy másikéban a zöld; akkor az említett 

pirosok átszínezhetők kékre és zöldre. Ha minden pirosnak hiányozna valamelyik szomszédja, minden 

pirost elcserélhetnénk valamilyen színre -> nem optimális a színezés. 
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További feladatok Rohla Tibortól: 

 

6.Határozzuk meg az alábbi gráfok kromatikus számát (ω) és maximális klikkméretét χ(G)! 

 
ω(G):  2                                  4                        2                                  2                                2 

χ(G):   2                                  4:K(4)               3:ptln kör                     2                                2  

 

7. Mennyi ω(G), ha G egy páros gráf legalább egy éllel? 

Megoldás Marx György 4.gyakorlat elméleti összefoglaló alapján: 

Ha a gráf páros, 2 szín kell a színezéséhez .Továbbá ω (G)<=χ(G). Ez utóbbi biztosan igaz, mert 

amekkora klikk van, annyi különböző színű pontnak legalább lennie kell, mert a klikkben minden pont 

össze van kötve mindegyikkel. Ha páros, a benne levő max klikk   

                                     mérete nem lehet nagyobb 2-nél, mert nem lehet benne K(3): 

                                     a szaggatott élet nem húzhatjuk be, mert akkor egy pontosztály 2 pontja   

                                     között is futna él 

 

 

 
                                  Azaz 2<=ω(G)<=χ(G)<=2, így a 2 adódik 

 

 

8.Milyen összefüggés áll fönn az ω(G) és az α(G) között? ω(G) + α(G)<=n+1 

ω(G komplementer) = α (G)  , ugyanis azok a pontok, amelyek a a G komplementerben klikket 

alkotnak, a G-ben függetlenek. Továbbá tudjuk, hogy  

ω(G) + ω (G komplementer) <=n+1, mert ha x egy teljes részgráf G-ben, a komplementerében n-x+1-

es van (pl: K(n) van benne, a komplementerében azok a pontok mind függetlenek, így teljes 1-est 

alkotnak). Ebbe a második egyenlőtlenségbe beírva az elsőt, az állítás adódik.  

 

9. A G gráfra V(G)= {v1,v2,...,v81}, továbbá a vi és vj pontok között pontosan akkor van él, ha i/j=3k, 

valamely k  0 egésszel. Mennyi χ(G)? 

Ez azt jelenti, hogy az 1,3,9,27,81 indexű pontok teljes 5-öst alkotnak, mivel minden pont fokszáma 4, 

így 4+1=5 szín kell. És mivel csak ezen pontok között van él, így ω(G)=5, a többi pont kiszínezéséhez 

is elég az 5 ponthoz kellő 5 szín, azaz χ(G)=5. 

Az ábra ezt az öt pontot mutatja, a maradék 81-5 izolált pontot képzeljük hozzá. 
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Tóth Géza: 
PERT módszer: munkafolyamat elvégzése. Forrás: ahonnan csak kiindulnak élek, nyelő, ahova csak befutnak. 
Élek irányítása: elvégzendő munkák sorrendje. Nem lehet a gráfban irányított kör, mert akkor „végtelen ciklust 
kapnánk”. A gráfban biztosan van forrás, ha nem lenne benne, létezne irányított kör. A gráf ugyanis véges, 
előbb-utóbb vissza kell térjek valamely olyan pontba, ahol már jártam, ha ez a legelső (így kerülöm el a forrás 
létét), akkor lesz benne kör. 
 
 
 
 
 
1.) 1999.május.9.pótzh 

 
Megoldás: Minden csúcs mellé 2 számot tűntettünk fel: az első a csúcshoz tartozó munkavégzési idő, a második 
a szint sorszáma. A szintek felvétele a forrástól indul, a maximális forrás(ok) megkeresésével, majd éleikkel 
együtt történő elhagyásával. Kritikus út mindig létezik, mert ha nem lenne, akkor a gráf a következőképp nézne 
ki: 
        A                                     B 
 
Azaz egyetlen átvezető él mentén sem veszi fel a maximumot (mert ahol felveszi, az kritikus él), így a B-beli 
eseményt kezdhetném korábban is valamennyivel. 
 
Pirossal jelöltük be a kritikus éleket, az ADBEH kritikus út. Ilyen példa a zhban biztosan lesz. 

 
2.) 1999.ápr.8 zh: 
Legyen G olyan gráf, melyben az összes feszített részgráfra igaz, hogy abban minden tartalmazásra nézve 
maximális (tehát nem bővíthető) klikknek van közös pontja az adott részgráf összes tartalmazásra nézve 
maximális független halmazával. Bizonyítsuk be, hogy G perfekt. 
Perfekt: χ(G)=ω(G) 
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Tekintsünk egy teljes részgráfot és egy független pontokból álló részgráfot, melyeknek a feladat szövege szerint 
van metszetük. 2 metszéspontjuk nem lehet, mert akkor eldönthetetlen, hogy a 2 pont között fut-e él vagy sem, 
csak 1 lehet.  
 
 
           
                Km             független pontok 
 
Legyen m pontú a teljes részgráf, akkor m színnel színezhető. Az üres részgráf színezhető egyetlen színnel mert 
a pontok között nem fut él. Azt kell megmutatni, hogy az m szín elég az egész gráf színezéséhez is. Színezzük ki 
a független pontokat az említett színnel, és hagyjuk el őket. A Km –beli pontok közül is el fogunk hagyni egyet, 
azt amelyik benne volt az üresben. Ez bármelyik feszített részgráfra igaz, így a Km-esből visszamaradó 
halmazban már csak m-1-es teljes részgráfot találunk. 
 
 
 
                Km-1             független pontok  
 
A független pontokat most egy második színnel színezzük, majd hagyjuk el, stb. Így m lépésben kiszíneztük a 
gráfot és max m-es teljes részgráf lesz benne. 
 
3.) 1999 pótzh: 

 
i.) 
 
 
 
 
                                                       komplementere: 
Ha  sok pontom van, akkor nagy a fokszám, így pl. Dirac feltétellel belátható, hogy van Hamilton-kör. 
 
ii.) Nincs Hamilton-kör, ha a gráf nem öf. 
 
 
 
 Kn-1                      +1 pont       
 
Komplementere: 
 
 
 
üresn-1              +1 pont, ami az összes többivel össze van kötve 
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4.) τ (G) =? 2000.ápr.zh. 

 Megoldás:  
Ez a gráf nem páros gráf, így nem igaz, hogy τ (G) =υ (G)! 
3 pont biztos kell, mert az 5 hosszú külső kört 2 pont nem fogja le. Mivel 20 éle van, és a maximális fokszám 5, 
így 20/5=4 pont biztos kell. 5 független él van a gráfban (ábra),  

 
azok lefogásához minimum 5 pont kell. Ha mindegyiket a belső felénél fogom le, nem lesz lefogva a külső kör, 
ha a külső felénél, akkor meg az 5 fokú csúcshoz tartozó élek maradnak ki. Köztes állapotra hasonlóképp 
belátható, így kell a 6. pont is. 
 
5.) 1999.május 19. pótzh 

 
Be kell látni, hogy van teljes psítás az emberek és a csokik között, ehhez a Hall-tételt kell leellenőriznünk, hogy 
fennáll-e. 
 
 
                                   k 
 
 
 
 
 
 
                                      >=k 
 
 
 

a.) k<=n –re igaz, mert minden emberre már fennáll, hogy min n db-ot szeret. 
b.) k>n  ember kiválasztásakor van köztük házaspár, egyik a párból legalább n-ez szeret, így fennáll. 
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6.) 2000. ápr. Zh 

 
Kerekasztal mellé való ültetés: van Hamilton-kör az ismeretségi gráfban. 
Nézzük a megadott feltételeket: 
I. Bármely 2 embernek van min. 2 közös ismerőse: 
 
 
 
 
II. 2 ember vagy ismeri egymást, vagy ha nem, akkor bármely harmadikat ismernek: 
 
 
 
        vagy: 
 
 
                             azaz nincs 3 pont úgy , hogy egyikük közt sem fut él: 
 
 
Megoldás: 
 
1./ Vegyünk egy maximális utat a gráfban, megmutatjuk , hogy ez az út Hamilton-út, azaz minden pont rajta van. 
Tfhogy van olyan pont (C), ami nem illeszkedik rá. A maximális út 2 végpontja legyen A és B. A és B vagy 
ismerik egymást, vagy nem.  
 
 
                                                                            A                            B  
  A                                           B 
 
 
                                                   C 
Ha ismerik egymást, van kör a gráfban. Ha nem, valamelyiküknek ismernie kell C-t a II. feltétel miatt, ekkor 
viszont nem az AB a leghosszabb út. Villám. Tehát van  egy kör, és abból valahol „lóg ki” egy él. De ekkor 
megint csak nem az AB a leghosszabb út. A példán a szaggatottal jelölt út (4 hosszú) hosszabb, mint az AB út 
(3). Tehát a maximális út Hamilton-út. 
 
2./ Kihasználjuk az I. Feltételt, bármely 2 pontnak van 2 közös szomszédja. Tekintsük ismét a maximális utat. 
                
    A                                                B 
 
 
 
 
 
 
   A és  B közös ismerőse 
 
 
Tekintsük a jelölt intervallumot, ez kinagyítva így fest: 
 
 
     AB          B                       A           AB  ismeri a jelölt pontokat. Ez azt jelenti, hogy valahol van benne váltás, 
van olyan pont, amit B ismer és a szomszédját A ismeri.                                   
(B* és A*). Így létezik egy Hamilton-kör:  
                                                                        A             B*         A*              B 
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Fogaras Dani: 

 
a.) Igen (ha nem voltak benne élkereszteződések, a részgráfjában sincsenek) 
b.) Nem . pl: K5 nem síkbarajzolható, annak 2 pontját véve, a gráf síkbarajzolható lesz. 
c.) Nem. Pl:                  , vegyük ennek 2 pontját. 
 
 
d.) Igen. Ha egy gráfban nincs kör, semmilyen részgráfjában sincsen, így a feszített részgráfjában sem. 
e.) Igen. Mivel minden élgráf valamilyen gráfhoz tartozik, így: az élgráf egy feszített részgráfja = az 

alapgráf (az eredeti gráf) egy feszített részgráfjának az élgráfja. 
 

 
 
Ha egy gráf minimális imperfekt gráf, az azt jelenti, hogy minden nála kisebb gráf (a feszített részgráfjai) perfekt 
gráf. Ezt kell tehát belátnunk az 5 hosszú körökre és komplementereikre. 
Íme egy 5 hosszú kör: 
 
 
 
 
 
 
 
Az 5 hosszú körben max. teljes 2-test találunk (ω=2), ugyanakkor 3 szín kell a színezésükhöz (χ=3), mert ptln 
hosszúságú. Tehát ω≠ χ, azaz a gráf imperfekt. 
Vegyük úgy, hogy a gráf önmagának nem feszített részgráfja, tehát a feszített részgráf kisebb, mint az eredeti 
mindig. Ekkor a feszített részgráfok izolált pontokból és utakból állnak (kör nem lehet triviálisan).Ekkor χ=2, 
ω=2, ha mind izolált: χ=1, ω=1. A részgráfok tehát pefektek. 
 
Tekintsük a komplementereket: bármely feszített részgráf komplementere páros gráf, mert csak utakból és izolált 
pontokból áll, hisz kör nem lehet benne, mert ha lenne, akkor azt min. 3 pont alkotná, akkor az a min  3 pont az 
eredetiben független lenne, de C(2k+1)-ben nincs 2-nél több független pont. (Nincs 3 pont úgy, hogy semelyik 2 
között sem fut él.). Tehát a komplementerben csak utak és izolált pontok vannak. 
Az utakon kettesével végigmehetünk, minden az úton levő pontot besorolhatunk 2 halmaz valamelyikébe úgy, 
hogy minden páros pont tartozik az egyik, minden páratlanadik a másik halmazba, így szétoszthatók a pontok 2 
halmazba, úgy hogy csak a halmazok között vezetnek élek (az út élei), így a gráf páros. Azt pedig már beláttuk, 
hogy a páros gráfok (és komplementereik) perfektek, így a feszített részgráfokról és a komplementereiről is 
beláttuk hogy perfektek, de a körök nem azok, így a körök minimális imperfekt gráfok. 
 

 
pl:      1                   4                           1                 6                                        1              8 
                                                                                                                 2                             7 
 
                                                   2       5                          5                                           
                                                                                                                 3                              6 
 
          2                    3                           3                4                                      4                  5 
                   k=2                                          k=3                                                   k=4 
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Mivel a külső kör páros hosszúságú, páros sok él van benne, így 2tesével lépegetve 2-féle színnel színezhetők a 
külső körök élei, a belső éleket pedig egy 3. színnel ki lehet színezni, mert nincs 2 db ilyen élnek közös 
végpontja (az ábrán csak a jelölt helyeken vannak csúcsok, a többi csak élkereszteződés). 
 

 
Vizing-tétele értelmében χ’(G)={∆ vagy ∆+1}, ahol ∆ a maximális fokszám jele. Tfhogy χ(G)=∆. Ekkor mivel 
minden csúcs fokszáma 100, minden csúcshoz 100 különböző színű él fut be. Az egyik szín a 100-féléből legyen 
a piros. Tekintsük csak a piros éleket, ezek pont egy teljes psítást alkotnak, mert minden csúcshoz csak egy fut 
be belőlük. Azonban nem létezhet teljes psítás 2001, azaz ptln sok csúcson. Villám. Így χ’(G)=∆+1. 
 

 
Egy teljes részgráf lefogásához legrosszabb esetben ω(G)-1 db pont kell, így [V]-(ω(G)-1) db független pont 
lehet csak, azaz: [V]-(ω(G)-1)>=α(G), ebből: [V(G)]-ω(G)+1>=α(G), azaz [V]+1>=α(G)+ω(G), ami a 
bizonyítandó állítás. Ha ω(G)-1-nél kevesebb pont is elég, a levonás után nagyobb a baloldal, így továbbra is 
fennáll az egyenlőtlenség. Pl:                 4-(3-1)=2>=2 
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2001. 03.29. 5. ZH-Feladat Percze Dánieltől: 
Legyen a H graf csucshalmaza V={1,2,3,....2001}, es az i,j eleme V csucsok kozott pontosan akkor menjen el, ha 
az i+j szam 3-mal osztva 1maradekot ad. Hatarozzuk meg a kovetkezo ertekeket: kszi, nu, ro, tau ,alfa. 
 
Harom fuggetlen maradekosztalyt erdemes tekinteni: 0, 1, 2 maradekot 
adokat. Ezeket 3k, 3k+1, 3k+2 formaban is irhatjuk. Észrevételek: mind a 2001 pont vmelyik pontosztaly eleme . 
A harom pontosztaly szamossaga egyenlo (n/3). E'l lehet barmely ket olyan pont kozott, amelyikbol az egyik a 
3k, a masik a 3k+1 osztalyba tartozik, mert 3(2k)+1 mod 3 = 1. (Itt egy paros reszgraf alakul ki, ugyanis ket 3k-
beli elem nincs soha osszekotve (mod3 = 0), ahogy ket 3k+1-beli se (mod3 = 2)). 
Ezentul a 3k+2-es pontosztalyban minden pont minden ponttal ossze van kotve: ez egy n/3  meretu teljes 
reszgrafot alkot (mivel 3k+2+3k+2 mod 3=3(2k)+4 mod 3 = 1). 3k-beli es 3k+2-beli elem ujbol nincs 
osszekotve. 
 
A teljes reszgrafhoz n/3 szin kell, mivel nem osszefuggo a paros reszgraffal, ebbol a n/3 szinbol barmely kettot 
kivalasztva szinezheto a ps graf is. 
Tehat: 
khi(G) = n/3 = 667. 
alfa(G) = 667+1, mivel a reszps graf egyik ponthalmaza ekkora szamossagu (es ebben minden pont fuggetlen), 
es a teljes reszgrafbol meg egy pontot kivehetunk (nem szomszedos a ps rgraffal). Tobb nem lehet, mert akkor 
vagy a ps rgraf masik ponthalmazabol vennenk ki pontot (villam), vagy a teljes rgrafbol (ujbol villam). 
tau(G) = n - alfa(G). 
nu(G) = 667 + 333 = 1000, mert a ps rgrafban minden el fuggetlen, es a teljes reszgrafbol kivalaszthato <reszgraf 
merete>/2 = (n/3)/2 fuggetlen el (lefele kerekitve). 
ro(G) = n - nu(G). 
 
Fogaras Dani 6. gyakorlat: 
1. 

 
A megoldási ábrán jelöltük a 3 lehetséges kritikus utat, piros : p<1 : hossza 10 ; kék: p>1, hossza 9+p. p=1 esetén 

mindkét úton egyformát kapok.  
 
2.Adott egy G irányítatlan egyszerű gráf. Bizonyítsuk be, hogy a gráf éleinek tetszőleges kör mentes irányítása 
esetén az emeletek száma legalább χ(G).  
Minden emeleten belül nincs él, így annyi szín elég, ahány emelet van. Lehet, hogy kevesebb is elég, mert lehet, 
hogy 2 szint között nincs él. 
 
3. Hány éle van a T(n,k) Turán gráfnak, ha n mod k=0? 
Egy pontosztály n/k pontból áll. Minden egy adott pontosztálybeli pontból egy másik pontosztály minden 
pontjába fut él, azaz n-n/k él fut. Minden pontosztály minden pontjából, minden tőle eltérő pontosztály minden 
pontjába n*(n-n/k)/2 él fut, mert nem számoljuk az éleket 2-szer. 
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A 2002-03-28.-ai ZH megoldásai (röviden, Tóth Gázától):  
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1. Euler-kör <-> minden fok ps és a gráf öf. A k fokú pontból az élgráfban 2(k-1) fokú lesz, mert ami a gráfban 
él, az az élgráfban pont és fordítva. Az összefüggőség meg pont ezért marad meg, ha volt 2 pont között út, 
megmarad. 
 
2.Ha n ptln,és m=2. Azaz 2 pontosztály van, amiben ptlnsok pont van, de a Hamilton-körnek ps hosszúnak 
kellene lennie. -> nincs Hamilton kör  
Ha n ps, m=2, triviálisan létezik Hamilton-kör. Ha m>2, Dirac alapján létezik, mert minden pont foka kb (m-
1)/m*n,>>n/2 ;  ha m=2: 2/3n>n/2 
 
3. A gráf ps, mert minden csere ps-ptln, vagy ptln-ps inverziószám-változást okoz., a két pontosztály: ps, ptln 
inverziószámú permutáció. Mind2 pontosztály azonos elemszámú., minden fok = (n alatt 2). Ps gráfban pedig, ha 
k reguláris, létezik k db teljes psítás. 
 
4. Van benne 4 db diszjunkt háromszög, egy háromszöget min 2 pont fog le, így 8 kell. Ennyi elég is, nézzünk 2 
teljes pontosztályt. 
 
5.  ps gráfra τ=υ. Teljes gráfra: n-1-n/2<n/2. Ismert, hogy τ<=2υ, ebből: τ-υ<=2υ-υ=υ<=n/2. Külön meg kell 
vizsgálni a υ=n/2 esetet: τ<=n-1 biztosan igaz, ebből: τ-υ<=n-1-n/2<n/2 
 
6. A válasz 5, 5 db független élhalmaz uniójából (=5 színnel színezzük az éleket) elő kell állítani mind2 K(5)-öt 
4 színnel, és amit nem használtam, azzal a közbenső élet. 
 
7. Részben rendezés: a kisebb dolog a nagyobban benne van, annak része. Ezek a görbék pont ilyenek, 
amelyikek részben rendezettek, azaz összehasonlíthatóak össze vannak kötve egymással. Az összehasonlítási 
gráfok pedig perfektek. 
Másképp: minden körvonalnak legyen rangja: 
rang=1, ha semmi sem tartalmazza. Ez nem feltétlenül jelenti, hogy a szélén van, mert pl a köv ábrán 
mindegyiknek 1 a rangja. 
rang=2, ha csak 1-rangú tartalmazza =  
ha elhagyom az 1-rangúakat, akkor ők lesznek 1-rangúak. 
... 
rang=n, ha „csak” 1,2,...,n-1 rangúak tartalmazzák. 
 
Megmutatjuk, hogy χ=ω=m, ha m a max. rang. 
Képzeljünk el m db koncentrikus kört, a legbelső rangja 1, a legkülsőé m. Ez pont egy teljes részgráf, így ω=m. 
Színtenként színezve adódik, hogy χ=m, mivel két egymást tartalmazó görbének nem lehet azonos rangja 
vmelyiké 1-gyel nagyobb) a konstrukció miatt. 
 
8. 1 kritikus út van, a szükéges idő:20. 
Itt jegyezzük meg, hogy minden eddigi definícióval SZEMBEN a kritikus élek a kritikus út élei, és NEM 
mindazon élek, amelyek behúzásukkor az adott pontba való eljutás maximális idejét adják. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZH példák megoldásai, Fogaras Dani 6. gyakorlat, Tóth Géza 6. gyakorlat: max folyam 
©Legány Csaba 4. oldal  2002. 04. 01. 

Tóth Géza 6. gyakorlat: folyamkeresés 
FF tételből tudjuk: a maximális folyam tényleg maximális. 
Gyakran a példák kitalálhatók jpé-vel (józan paraszti ésszel), de nem árt az általános algoritmust ismerni. Ilyen a 
következő is:  
 
          
                                     1 
            10 
                                  6                         20 
     S                           12                 1                T 
 
                   1                                        1 
                                     8 
Az ábrán jelöltük a csatornák átbocsájtóképességét, a max folyamot keressük. 
 
Látszik, hogy a legkisebb vágás az, amelyik a 3 db 1-esen megy át, ráírom arra a 3 élre az 1-et 
  
                                     1 
            3/2 
                                 2/1                          2 
     S                             0                 1                T 
 
                  0/1                                        1 
                                     0/1 
 
A / 2 különféle megoldási lehetőséget is jelöl, persze, ha nem kell egész számoknak lenniük a folyamoknak, 
továbbiak is léteznek. Tehát a max folyam 3 lesz. 
 
Lássuk ugyanezt algoritmussal: 
Készítek egy segédgráfot , minden élére kiindulásilag rácopyzom az eredeti gráf élein szereplő számokat. 
Keresek az eredeti gráfban 1 S-Tutat (javasolt egy olyant nézni, amiben benne van a legkiseb 
átbócsájtólépességű szakaszok egyike), mondjuk a pirosat találom:        
                                     1 
            10 
                                  6                         20 
     S                           12                 1                T 
 
                   1                                        1 
                                     8 
 
Ezen a max átbocsájtóképesség: 1, folyassuk ezt az úton visszafelé. Ahol a max folyik vissza, az úgymond 
telítve lesz, azokra az élekre a max-ot írjuk, csak ellentétes irányítással, a többire ráírjuk velük ellentétes 
irányítással a visszafelé folyatott értéket, és azt belőlük kivonjuk. Így módosul a segédráf: 
                                     1 
            10 
                                  6                         20 
     S                           12                 1                T 
 
                   1                                        1 
                                     7 
                                       1 
Tekintsünk egy további utat a gráfban (kék): 
                                     1 
            10 
                                  6                         20 
     S                           12                 1                T 
 
                   1                                        1 
                                     8 
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A legnagyobb átbocsájtóképeség ezen is 1, így a segédgráf így alakul: 
                                  
             1                       1 
                 9                                                1 
                                  6                         19 
     S                           12                 1                T 
 
                   1                                        1 
                                     7 
                                       1 
 
Tekintsünk még egy további utat az eredeti gráfban (zöld): 
                                     1 
            10 
                                  6                         20 
     S                           12                 1                T 
 
                   1                                        1 
                                     8 
Az útnak nem  kell irányítottnak lennie, így olyan utat is választhatok, amin az irányítással szemben haladok, ezt 
tettem most. Rajta is a max 1, így azt visszafelé fordítva a segédgráf: 
 
             2                       1 
                 8                                                2 
                               1   5                         18 
     S                                    12       1                T 
 
                   1                                        1 
                                     7 
                                       1 
 
Most már nem kell újabb utat keresni, ugyanis a karikázott pontokból nem lehet továbblépni, eljutni T-be az 
irányokat követve. Addig kell a segédgráfot alakítani, amíg ilyen lesz, addig kell utakat keresni az eredetiben. 
Hol van egy vágás, ami ezeket a pontokat levágja a többiektől? Pont ott, ahol a legfelső ábrán jelöltük. 
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Tóth Géza 7. gyakorlat 

Elméleti összefoglaló: gráfelmélet vége: 

2-szeresen pontöf: 1 pont elhagyásával még mindig öf marad a maradék gráf. 

2-szeresen élöf: akárhogy hagyok el egy élet, a mardaék öf marad. 

1-szeresen pontöf gráf: van olyan pont, amit elhagyva szétesik, lehet több ilyen is: azaz a gráf adott pontok 

körüli hurkokból áll, több olyan pont is lehet, amin szőlőfürtszerűen csüngenek a körök. 

1-szeresen élöf gráf. Pl: 2 kört csak egyetlen él köt össze 

 

1.) A G(V,E) öf gráfban minden v csúcshoz és e élhez van olyan kör, amley v-n és e-n is átmegy . Biz: a gráf 2-

szeresen öf. 

 

Először is szövegmagyarázat: a „van olyan kör, ami v-n is e-n is átmegy” nem egyértelmű, de most azt jelenti, 

hogy bárhogy választok ki egy pontot és egy élet, van olyan kör, mely átmegy mind a ponton, mind az élen.  

Indirekt: tfhogy nem 2-szeresen öf, csak 1-szeresen, akkor elhagyva A pontot, komponensekre esik szét a gráf. 

Viszont akkor csak olyan kör lehet a B ponton és az e élen, amely átmegy A-n, azaz A-n több kör is áthalad, sőt 

a B-n és e-n áthaladó kör (mert a feltétel szerint ilyen is van) az A ponton 2szer halad át, ami nem lehetséges, 

mert a kör minden ponton csak 1x megy át. (én ezt a megoldást kissé csalásnak érzem, de legalábbis 

semmitmondónak).  

 

 

                                 e       A            B 

 

 
Most következzen egy megoldás, ami igen szép, de sajnos rossz, de lehet belőle tanulni. Állítás: ha minden 

ponton van olyan kör, ami azt tartalmazza, akkor van a gráfban minden pontot tartalmazó kör, azaz Hamilton-

kör., akkor abból pontelhagyással Hamilton-út lesz, tehát öf marad. Ez ott sántít, hogy van rá ellenpélda, fennáll, 

hogy minden pont eleme valamely körnek, de nincs Hamilton-kör: 

 

 
 

2.) Mi az a legnagyobb k, amelyre K(n,n) (teljes ps gráf) k-szorosan pontöf? Ha nem hagyok el n pontot, marad 

benne vmi teljes ps részgráf, vmelyik pontosztályt teljesen el kell hagyjam, n pont elegendő is. 

 
 

Elméleti összefoglaló: számelmélet: 

 

I. prím: - ha  p │ab -> p│a, p│b. 

 - ha p=ab,vagy a=1 vagy b=1,azaz p nem bontható fel olyan tényezők szorzatára,amelyek között nincs 1. 

 

II. 1. Ha a és a+1 2 egymást követő szám, akkor relatív prímek. 

     2. a és a+2 relatív prímek <=> a és a+2 ptln szmok. 

 

III. 1 adott szám osztóinak száma meghatározható a prímfelbontásából. Pl: 2^100*3^200 esetén minden osztója a 

2^i*3^j alakú, i=0..100 =>101 féle lehet, j=0..200 =>201 féle lehet, tehát 101*201 db osztója van a fenti 

számnak. 

 

IV. Euklideszi algoritmus következményei:  

1.) ha d│a & d│b -> d │a-b ,  

2.) ha d│a & d│b -> d│n*a-m*b, azaz bármely kombinációjukat is osztja.  
 
1.) Biz be, hogy x egymást követő szám között mindig van olyan, amelyik a másik 3 mindegyikéhez relatív prím.  

a.) x=3 : a középső az. 

b.) x=4 

józan ésszel (a tapasztalatok szerint ez kb. 0 pont egy zhn, de azért jó): minden 2 szám osztható 2-vel, 

minden 3. 3-mal, legrosszabb esetben ez a 4 számból 3-at jelent, a 4-ik azonban nem osztható se 2-vel se 3-

mal (4-gyel a 2 ps közül valamelyik osztható, az 5-öt már nem is kell nézni), tehát biztos hogy a 4. szám a 

másik 3-hoz képest relatív prím. Lehet a II/2-ben jelölt módon is ügyeskedni, 2 ps van, 2 ptln, biztos, hogy a  

2 ptln relatív prímek, mert 2 a különbségük. (pl: a-1 és a+1 legyenek a ps számok, a és a+2 ptln, II/1-ből a-1 

és a , ill a és a+1 relatív prímek, és ez a+2 és a-1 vonatkozásában is elmondható). 
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Tóth Géza 7. gyakorlat 

 
2.) Legyen k<n. Mi a legnagyobb közös osztója az n!+k , (n+1)!+k számoknak? 

 

Ha k=0 : (n+1)!/n!=n+1, tehát n! .  

Egyébként: Legyen d, azt akarjuk megmutatni, hogy d=k.  

d>=k biztosan igaz, mert mind n!, mind (n+1)! tartalmazza k-t szorzótényezőként, mert 1<=k<n. 

d=k: Ha d│n!+k => d│(n+1)*(n!+k)=(n+1)!+nk+k. d│((n+1)!+nk+k)– ((n+1)!+k), a IV/2 alapján., így d│nk. 

Továbbá: n!=1*2*..*k*...*n, azaz  nk│n!, tehát d│n!, de d│n!+k-nak is, azaz d│(n!+k)-(n!)=k, tehát d│k, így 

d=k a d>=k feltételből. 

 

3.) Egy 2000 évben született embernek 99 éves koráig hány évben lesz az életkora osztója az aktuális 

évszámnak? Legyen az aktuális életkor osztója 2000+d-nek, ekkor: ha d│2000+d <=> d│2000. Továbbá d<=99.  

és 2000=2^4*5^3. Olyan 2^x*5^y számokat írunk fel, amelyek <99 és x<=4 és y<=3. Így esetszétválasztással: 

1       5     25 

2     10     50 

4     20 

8     40 

16   80 

32  

Azaz 12 db van. 

 

4.) a.) Milyen a,b számokra van olyan c, hogy a és c legkisebb közös többszöröse b?  

Lkkt (a,c)=b.  a│b szükséges és elégséges, mert c:=b esetén lkkt (a,b)=b triviálisan igaz. 

      b.) a=6 és b=600 esetén hány ilyen van? 600=2^3*3*5^2, 6=2*3. Az lkktben a 2 szám közös prímtényezői a 

legmagasabb kitevőn szerpelnek + a nem közös prímtényezők. c-be kell tehát mindenféleképpen:5^2*2^3, és 

benne lehet a 3-as szorzótényező, ez 2-féle lehetőség :a 200 és a 600. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

Végezetül szeretnék mindenkitől elnézéet kérni, de mostantól kezdve egy kicsit vázlatosabban írom a példákat, 

mint most is látható, úgy érzem ugyanis, hogy egy kicsit túl sok energiát fektettem ebbe a tárgyba , kissé talán 

csalódott is vagyok a legutóbbi (maradjunk annyiban hogy kissé nehézre sikerült) zh után, főleg annak pontozása 

volt kissé meglepő. De nem hagyom abba a példák begépelését, mert hiszek benne, hogy mennél több példánk 

van együtt annál nagyobb pontszámot érhetünk el a zhn (ha megadják), talán még annyi is lesz, amennyi a 

2teshez elegend;). A team tagjainak pontszámai nevek említése nélkül: 37, 34, 27 (jelenleg),17 . Ezek a 

számadatok magukért beszélnek, de Madách után: „Ember küzdve küzdj és bízva bízzál”, vagyis lesz még jobb 

is, ha másutt nem a pótzhn, gyakivn, #,##-en... 

Üdvözlettel: Legánÿ Csaba  



Tóth Géza 8.-9. gyakorlat 

Legánÿ Csaba 1. oldal  2012.12.23. 

Elméleti összefoglaló: 

 

Kongruencia: x ≡ y (mod m)  <=> m│ x-y. A modot a továbbiakban nem írjuk ki. 

0,1,...,m-1: maradékosztály 

φ (m) : relatív prímek m-hez képest, együtt redukált maradékosztályt alkotnak. 

I. Redukált maradékosztályból az összeadás kivezethet, a szorzás (és hatványozás) nem.  

II.  φ (n) meghatározása (Euler-Fermat tétel): φ(n) = n*(1-1/p1)*(1-1/p2)*...*(1-1/pk) 

Kis Fermat: p prím, p│ a^(p-1)-1 -> a^(p-1) ≡ 1 (p) 

III. Ha (m,a)=1, m│a^(φ(m))-1 <=> a^(φ(m)) ≡ 1 (m), az előbbiből adódik p-1=φ(m) alapján. 

IV. pi^α*(1-1/pi)=(pi-1)*pi^(α-1), n=p1^α1*p2^α2*...pk^αk 

1.)  a.) Mi az utolsó számjegye tízes számrendszerben az 1997^2001-nek? 

      b.) és az utolsó 2 számjegye? 

      c.) mi az 1997^(2001^2005) utolsó számjegye? 

      d.) és az utolsó 2 számjegye? 

 

a.) az osztó a számrendszer alapszáma, tehát m=10. Ennek prímtényezői: 2, 5. 

II-ből:  φ (10) =10*(1-1/2)*(1-1/5)=4. Konkrétan ezek : 1,3,7,9 

Mivel  (a,m)=(1997,10)=1, III-ból: a^(φ(m)) ≡ 1 (m) , azaz 1997^4 ≡ 1 (10), akkor 1997^8 ≡ 1 (10) az I. alapján, 

1997^2000 ≡1 (10), mert 2000 mod 4=0. Így 1997^2001 ≡ 7 (10) 

 

b.)m=100,  φ(100)=100*(1-1/2)*(1-1/5)=40, mivel 100=2^2*5^2, azaz a 2 prímtényezője 2 és 5. Tehát 1997^40 

≡ 1 (100).  Mivel 2000=40*50: 1997^2000 ≡ 1 (100), azaz a szám vége 01. 1997^2001 ≡ 1997 (100) az 1997-tel 

való szorzás miatt. Ebből: 1997^2001 ≡ 97 (100), azaz 97-re végződik. 

 

c.) m=10, φ(m)=4, 1997^4 ≡ 1 (10) a fentiek alapján. Igaz-e, hogy 2001^2005 ≡ vmi (φ(m)), azaz hogy 

2001^2005 ≡ vmi (4). Triviálisan igaz, hogy 2001 ≡ 1 (4),  ennek 2005.ik hatványára is , azaz: 2001^2005 ≡ 1 

(4). Tehát 2001^2005 = 4k+1 alakú. 1997^(4k) ≡ 1 (10) az előbbiekből és I.-ből ,azaz 1997^(4k+1) ≡ 7 (10). 

 

d.) φ(100)=40. 1997^40 ≡1 (100). Igaz-e hogy 2001^2005 ≡ vmi (40) ?  

2001 ≡ 1 (40), így 2001^2005 ≡ 1 (40). Tehát 2001^2005=40*k+1.  

Tudjuk, hogy 1997^40 ≡ 1 (100), azaz 1997^(40*k) ≡ 1 (100), így 1997^(40*k+1) ≡ 97 (100) 

 

2.) Határozzuk meg az összes olyan m természetes számot és p prímszámot, amire φ(m) = φ(p*m) . 

 

 2 eset lehetséges:  

a.) p │ m : φ (m) = m*(1-1/p1)*(1-1/p2)*...*(1-1/pk)*(1-1/p) 

                  φ (p*m) = p*m*(1-1/p1)*(1-1/p2)*...*(1-1/pk)*(1-1/p) 

                 Csak akkor φ(m) = φ(p*m), ha p=1, de az nem prím. Tehát ilyen nincs. 

b.) p nem │ m : φ (m) = m*(1-1/p1)*(1-1/p2)*...*(1-1/pk) 

                  φ (p*m) = p*m*(1-1/p1)*(1-1/p2)*...*(1-1/pk)*(1-1/p) 

                  Ha φ(m) = φ(p*m), akkor 1=p*(1-1/p), innen p=2. Mivel p nem │ m -> m ptln. 

 

3.) Legyen m osztója n-nek. Biz: φ(m) osztója φ(n)-nek.  

n=K*m, φ(n)=L*m. K≠L. Elég egy prímszámmal való szorzást tekinteni, mert prímekkel való szorzással el lehet 

jutni bármely számból a másikba. K és L helyett bevezetjük p-t. Belátjuk, hogy φ(n) │ φ(p*n). 

p-vel szorozva φ változása:  a .): p │n : φ (n) = n*(1-1/p1)*(1-1/p2)*...*(1-1/pk)*(1-1/p)                  

                                                                φ (p*n) = p*n*(1-1/p1)*(1-1/p2)*...*(1-1/pk)*(1-1/p) 

                                                                Tehát φ(p*n)/φ(n)=p. 

                                              b.): p nem │n:  φ (n) = n*(1-1/p1)*(1-1/p2)*...*(1-1/pk)                 

                                                                        φ (p*n) = p*n*(1-1/p1)*(1-1/p2)*...*(1-1/pk)*(1-1/p) 

                                                                        Tehát φ(p*n)/φ(n)=p*(1-1/p)=p-1. 

 

4.) Bizonyítsuk be , hogy tetszőleges p>5 prímszám az 1, 11, 111, 1111, ... számok közül végtelen soknak osztója! 

Ha vmi egy másik számnak osztója, a maradék 0. 

Először megmutatjuk speciális esetekre:  

p=3. Itt minden 3. jó, mert a (jegyek összege) mod 3 =0 teljesül rá. 

P=11. Minden 2. jó, 11,1111,111111,stb. 

 

Belátjuk, hogy tetszőleges prímre végtelen sok olyan létezik, hogy bármely  2 ugyanazt a maradékot adja p-vel 

osztva. Ugyanis p-vel osztva a maradék csak 0,1,...,p-1 közötti lehet, összesen p-féle lehet, de végtelen sok 
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számom van, így biztosan van ismétlődés. Léteznie kell egy maradéknak, amelyik végtelen sokszor ismétlődik. 

Vegyünk 2 ilyent adó számot, ha ezeket kivonjuk egymásból: 

11111....11111 

                1111 

------------------ ≡ 0 (p), azaz osztható p-vel. 

11111....10000 

 

Tehát p│11111...1*10^x, de p nem │ 10^x, mert p prím és p>5. Tehát p│11111...1. Tehát létezik 1 db olyan 

csupa 1-es szám, ami mod p=0. Akkor 11111...1 11111...1 is osztható p-vel (leírjuk 2-szer egymás után). 

 

5.) Milyen értéket adhat 45-tel osztva x, ha  

a.)  12x ≡ 43 (mod 45) 

b.) 12x ≡ 42 (mod 45) 

 

a.) 12x-43=x1*45. De (43 nem mod3)=0, így nincs ilyen x. 

b.)   12x ≡ 42 (45)  //átrendezéssel: 

12x-42 = 45*x1   

4x-14 = 15*x1 //3-mal osztva: 

4x = 15x1+14  //ha ez a kifejezés osztható 4-gyel, a jobb oldal 4-es maradéka is, a bal oldal új nevet kap 

4x2 = 3x1+2  //mert 15 mod 4=3, 14 mod 4=2. 

4x2-2 = 3x1 //3-as maradékát képezzük a bal oldalnak, jobb oldal új indexet kap 

x2+1 = 3x3  //mert (–2 mod 3)=(1 mod 3)=(4 mod 3)=1. 

x2:=2, x3=1, x1=2, x=11. 

Mivel 4x-14 = 15*x1-et a 12x-42=45*x1-ből kaptuk 3-mal való osztásként, így x=11,26,41, mert x-re 3-féle 

számot várunk. 

 

Józan ésszel, lényegesen egyszerűbben: 

45│12x-42=45│3(4x-14) => 15 │ 4x-14 =2(2x-7) => 15 │ 2x-7, x=11. Amennyivel az osztandót leosztottuk 

(45/15)=3, annyiféle x-et várunk, így x=11,26,41. 

 

 

6.) Oldjuk meg: 168x≡84 (48) 

2-féle megoldás: 

I.) lnko (168,48)=24, 24 nem │ 84 -> nincs megoldás. 

II.) 168=2^3*3*7, 84=2^2*3*7, 48=2^4*3, így az egyenlet:  

168x-84=k*48 -> 84*(2x-1)=k*48 -> 3*7*2^2*(2x-1)=k*2^4*3 -> 7(2x-1)=4*k, de 2x-1 ptln, így nem osztható 

4-gyel, tehát nincs az egyenletet kielégítő x. 

 

7.) Oldjuk meg:  10x≡2 (14) 

10x-2=14x1 -> 5x-1=7*x1. Ugyanez másképp: 

14 │ (10x-2) -> 7│(5x-1), azaz 5x-1=7*x1. 

5x=7x1+1  //5-tel leosztva: 

5x2=2x1+1 //x1-re kifejezve: 

2x1=5x2-1 //2-vel  leosztva: 

2x3=x2-1 // mert (-1 mod 2)= (1 mod 2)=1 

x2:=1, x3=0, x1=2, x=3. Mivel az egyenletet az elején 2-vel osztottuk le,ezért 2 különböző megoldást várunk, 

így x=3, ezért x=3+7=10 is megoldás. Ugyanis 3-nak és 10-nek a 7-es maradéka azonos, de a 14-es különböző. 

Általánosságban: mindig az aláhúzott számot kell hozzáadni x első gyökhöz; vagy x2:=3-mal visszafelé 

következtetni. Tehát x=3, 10. 

 

8.) Milyen n-re lesz φ (n) ptln? 

φ (n) = n*(1-1/p1)*(1-1/p2)*...*(1-1/pk)                 

IV.-et használva: φ (n)=p1^α1*(1-1/p1) * p2^α2*(1-1/p2) * ...* pk^αk*(1-1/pk) = ∑ (pi-1)* pi^(αi-1), ha i=1..k 

között fut. Az összegben levő  szorzatoknak ha valamelyik  tényezője páros, akkor a szorzat is páros. N ptln 

prímszám nem lehet. A szorzat ptln csak akkor lehet, ha n=2, mert ekkor (2-1)*2^0=1, ha pedig n nem prím , 

akkor csak n=1 jöhet szóba. Tehát 2 megoldás is van, n=1,2. 
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Elméleti összefoglaló: 

csoport:  

1.) asszociativitás: a(bc)=(ab)c 

2.) van egységelem: a*e=e*a=a minden a-ra 

3.) van inverz (a’) minden a-ra: a*a’=a’*a=e. Minden csoportban csak 1 db egységelem van, ugyanis: e=e*f=f 

igaz, mert e az f helybenhagyását, f az e helybenhagyását jelenti 

pl: vmely számhoz tartozó redukált maradék osztály mindig csoportot alkot 

csoport rendje: elemeinek száma 

egy elem (a) rendje k: a^k=e, a legkisebb ilyen k kell, k=0-t nem szokás figyelembe venni, így pl. szorzás rendje 

végtelen. 

Ha egy elemmel és inverzével a műveletet elvégezve az egységelemet kapom, az adott elem 2-odrendű. 

véges csoportban: a^k=a^m, azaz a^(k-m)=e, így a rendje k-m. 

Kommutatív csoport: kommutatív a csoport, ha a művelet kommutatív, azaz a*b=b*a minden a,b-re. Az, hogy 

van olyan a,b , amire kommutatív kevés, mert a nem kommutatív csoportban is biztosan van ilyen, pl: a=e. 

Részcsoport: ha csoport (teljesül rá a fenti 3 tulajdonság) , és része egy csoportnak. Akkor részcsoport, ha nem 

vezetnek ki belőle a műveletek. 

Pl: a nem 0 számok, szorzásra tekintett csoportjának részcsoportjai: - az egységelem, azaz az 1. 

 - 2 minden pozitív és negatív hatványai 

b elem által generált részcsoport: azon legkisebb részcsoport, mely a b elemet is tartalmazza. N db elem által 

generált részcsoport: olyan legkisebb részcsoport, mely mind az N db elemet tartalmazza. 

Ciklikus csoport: egy konkrét elem által generált részcsoport, minden elem felírható annak hatványaiként 

(hatvány alatt a csoportbeli művelet ismétlését és nem a hatványozást értjük). Pl: számok mod 10, +.  Azaz a 10-

es maradékokból álló csoport az összeadásra nézve. Itt az egységelem az 1, azt adogatva a 0-hoz kijön a 0+1+... 

módon minden csoportbeli elem. (10 mod 0) =0, így a csoport rendje 10. 

N elem esetén akkor ciklikus a csoport, ha van n-edrendű elem, azaz , ha van olyan elem, amire n-szer ismételve 

a műveletet, az egységelemet kapom. 

Cayley-táblázat: az elemek halmazából minden lehetséges módon kiválasztok kettőt, rajtuk elvégzem a 

műveletet, és az eredményt beírom a megfelelő helyre. Meg lehet vele mutatni: 

- a művelet nem vezet ki a halmazból, ha minden sorban és oszlopban csak halmazbeli eredményeket 

kapok. 

- Az elemek csoportot alkotnak, ha minden sorban és minden oszlopban csupa különböző elem szerepel, 

azaz egy soron/oszlopon belül minden elem pontosan egyszer szerepel (bástyaelrendezés). 

- Kommutatív csoportot alkotnak a halmaz elemei, ha szimmetrikus a táblázat a főátlóra. 

- Egységelem ott van, ahol valamely sor vagy oszlop helyben maradt (nem változott az értéke) 

- Egy adott oszlop/sorbeli elemnek azon sorban/oszlopban van az inverze, ahol a táblázatban  az ő 

oszlop/sorában 1-es szerepel. 

- Asszociativitás nem ellenőrizhető le a táblázatból. 

 

1.)  Tekintsük az f(x)=ax+b alakú lineáris függvényeket, ahol a nem 0 valós, b tetszőleges valós szám.  

Legyen a ° művelet a függvények összetétele, azaz ( f  ° g ) ( x ) = f  (g ( x ) ).  

a.)Bizonyítsuk be, hogy ezzel a művelettel a függvények csoportot alkotnak. 

b.) Kommutatív a csoport? 

c.) Miért kell, hogy a≠0 

 

a.) f(x)=a1*x+b1 ;  g(x)=a2*x+b2  ;  a1,a2≠0 

( f  ° g ) ( x ) = f  (g ( x ) ) = f (a2*x2+b2) = a1*[a2*x+b2]+b1 = a1*a2*x+a1*b2+b1 ≠ 0  (mert  a1,a2≠0), tehát 

nem lép ki a művelettel a halmazból. 

 

- Asszociativitás:  a(bc)=(ab)c : 

( f  ° (g ° h) ) ( x ) = f  ( g (  h ( x ) ) ), és 

( (f  ° g) ° h ) ( x ) = f  ( g (  h ( x ) ) ).  

 

Megmutatható másképp is: 

f=ax+b, g=cx+d, h=ex+f : 

a(bc) = ( ax+b ) ° ( ( cx+d ) ° ( ex+f ) )  =  (ax+b) ° (c*[ex+f]+d) = a*[c*[ex+f]+d]+b  

(ab)c = ( ( ax+b ) ° ( cx+d ) ) ° ( ex+f )  =  (a*[cx+d]+b) ° (ex+f) = a*[c*[ex+f]+d]+b 

 

- Egységelem: e(x):=x=1*x+0, ekkor:   

g(x)=e(x) megfeleltetéssel a2=1, b2=0.  

Beírva :  ( f  ° g ) ( x ) =  a1*a2*x+a1*b2+b1 = a1*x+b1 = f(x). Tehát  (f  ° e) = f 
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f(x)=e(x) megfeleltetéssel a1=1, b1=0. 

Beírva :  ( f  ° g ) ( x ) =  a1*a2*x+a1*b2+b1 = a2*x+b2 = g(x). Tehát  (e ° g) = g 

 

-inverz: inverzzel szorozva az egységelemet kell kapjuk. 

Legyen a1,b1 fix, a2,b2 a hozzá tartozó inverz 2 paramétere, (f  ° f ’ ) = a1*a2*x+a1*b2+b1 = x , az 

egységelemmel egyenlő. Tehát a1*a2=1, így a2=1/a1. a1*b2+b1=0, tehát b2=-b1/a1.   

Így f ’ (x) = 1/a1*x-b1/a1 

Legyen a2,b2 fix a1,b1 a hozzá tartozó inverz 2 paramétere, (g’  ° g ) = a1*a2*x+a1*b2+b1 = x , az 

egységelemmel egyenlő. Tehát a1*a2=1, így a1=1/a2. a1*b2+b1=0, tehát b1=-a1*b2=-b2/a2.   

Így g ’ (x) = 1/a2*x-b2/a2 

 

b.)  f(x)=a1*x+b1 ;  g(x)=a2*x+b2 

     ( f  ° g ) ( x ) = f  (g ( x ) ) =  a1 * [a2*x+b2] + b1 = a1*a2*x+a1*b2+b1 

     ( g  ° f ) ( x ) = g  (f ( x ) ) =  a2 * [a1*x+b1] + b2 = a1*a2*x+a2*b1+b2 ≠ f  (g ( x ) ) 

     Tehát nem kommutatív. 

Másképp: mutatunk egy ellenpéldát: f:=2x+1, g:=x+1 

(f °g) = 2*(x+1)+1 = 2x+3 

(g °f) = (2x+1)+1   = 2x+2 ≠ 2x+3, tehát nem kommutatív a csoport. 

 

c.) ha a=0 megengedett lenne, ax=0 miatt nem létezhetne inverz. A függvény ugyanis nem függene x-től 

(konstansfüggvény lenne), így nem tudnék x-re visszakövetkeztetni.  

 

2.) Legyen a G elemeinek a halmaza {1,5,7,11} a művelet legyen a mod 2 szorzás, azaz veszek a,b-t a G-ből, 

összeszorzom őket, majd a szorzat mod2-tes maradékát képzem. 

a.) Bizonyítsuk be, hogy G csoport! 

b.) ciklikus  csoport a G?  

 

3-féle megoldási lehetőség: 

I.) megoldjuk Cayley-táblázattal: 

 1 5 7 11 

1 1 5 7 11 

5 5 1 11 7 

7 7 11 1 5 

11 11 7 5 1 

Az elméleti összefoglaló alapján (Cayley:2.állítás) G csoport. 

A ciklikus csoportnál írottak alapján akkor lenne ez a csoport ciklikus, ha lenne benne 4-edrendű elem. De G-ben 

minden elem másodrendű, mert minden elem inverze önmaga. Tehát nem alkot ciklikus csoportot. 

 

II.) Egyszerűsíthetünk a Cayley-táblázaton, ha kihasználjuk, hogy  

7 ≡ -5 (12), és 11 ≡ -1 (12). Így:   

 1 5 -5 -1 

1 1 5 -5 -1 

5 5 1 -1 -5 

-5 -5 -1 1 5 

-1 -1 -5 5 1 

 

III.) Ha észreveszzük, hogy az {1,5,7,11} a 12 redukált maradék osztálya, hivatkozhatunk arra, hogy a redukált 

maradék osztályok mindig csoportot alkotnak.  

 

Megjegyzés: az egyetlen ciklikus 4-elemű a mod4,+ csoport , mert az 1 generálja a {0,1,2,3}-tagokat. 

 

3.) Legyen A egy 2001 rendű csoport és a egy 23 rendű eleme. Mennyi a² rendje?  

A rendje, azaz a 2001 felesleges adat.  

Legyen a rendje csak 3, nézzük úgy példát. Az egy adott elem rendje definíció alapján:  e, a, a², a³=e.  

(a²)²=a^4=a, (a²)³=a^6=(a³)²=e²=e, azaz ha a rendje 3, a²-é is. 

Tekintsük ezután az eredeti példát, a rendje 23. Ekkor: e,a,a²,a³,...,a^23=e. Nyilvánvaló, hogy (a^23)²=(a²)^23=e, 

azaz ha az e,a,a²,a³,...,a^23 sorozat kétszer és körbe, akkor pontosan az a² sorozat utolsó elemébe, (a²)^23-ba jut 

el, ami a fentiek szerint pontosan az egységelem, így a² rendje is 23, ha a-é is. 
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1.) Legyen G csoport (mod100,+). Mit tudhatunk róla? Tehát elemei: 100-as maradékok, művelet: összeadás.  

Mivel 0-99-ig 99-0+1=100 szám van, G 100 elemű (azaz 100-adrendű) csoport, ciklikus, mert osztási 

maradékról van szó. Művelet :+, ezért egységelem:0. Az 1 nyilvánvalóan generálja az egészet, de a 3 is, mert  

(3,100)=1, így: 0,3,6,9,..,99,102=2,105=5,...,98,101=1,... módon minden eleme kijön. 

 

2.) Bizonyítsuk be, hogy egy csoport nem lehet 2 valódi részcsoportjának az uniója. 

 

            A          a, a’          e      b, b’               B  

                                    

 

 

A 2 részcsoportnak létezik közös eleme, mert e mind2ben van. 

Tfhogy létezik a A, bB, hogy aB, bA. Hol van a*b? ( * jelöli a csoportbeli műveletet) 

a*bA : a’*a*bA lenne, de a’A, a’*a=e és  bA 

a*bB : a*b*b’B lenne, de b’B, b*b’=e és  aB  

Tehát a*b A-n és B-n kívül van. 

Ha nincs olyan aA vagy bB , hogy aB, vagy bA, akkor az egyik halmaz a másikat tartalmazza, a 

tartalmazó viszont valódi részcsoport, így nem lehet csoport. 

 

3.)  a.) Adjunk meg egy olyan csoportot, amelyben van 1,2,3,...,100-adrendű elem. 

b.) Adjunk meg egy nem kommutatív ilyen csoportot. 

a.) 1,2,...,100-ig a számok, a művelet: a számok szorzata. Pl: ebben a 2 50-ed rendű elem, mert a 

2,4,6,...,100 ciklusnak 50 tagja van. 

b.) 1,2,...,100 számok permutációcsoportjai: 

-100-adrendű elem: 1,2,...,100 -> 100,1,2,...,99 -> 99,100,1,2,...,98 -> stb. Pont 100    

lépésben jut vissza a kiindulási permutációba. Művelet: SHR 

-2-odrendű elem: 1,2,...,100 -> 2,1,...,100, tehát az első 2 elemet rotálja, a többit helybenhagyja. 

Másképp: művelet: minden elemből kivon 99-et, így az 1,2,...,99,100 és a 100,99,...,2,1 között váltogat 

(ugyanaz, mintha az elsőt és az utolsót, a másodikat és az utolsó előttit stb cserélné meg) 

-53-adrendű: 53,1,2,...,52 │54,55,...,100 

                       ezt rotálja     ezt helybenhagyja 

-97*3-adrendű: 97,1,2...,96│99,100,98. Művelet: mind2 részben shiftel, pont olyan, mint két shiftregiszter- 

számláló sorbakötése. 

 

4.) Adjuk meg az összes homomorfizmust Z(100)-ból Z(7)-be! 

Homomorfizmus: művelettartó leképezés, azaz olyan φ, hogy φ(a#b) = φ(a)#φ(b) 

Ha minden elemet az egységelembe küldök, az biztosan homomorfizmus, mert  

φ(e#a)=φ(a)=φ(e)#φ(a). Azt látjuk be, hogy csak egyetlen homomorfizmus van Z(100)-ból Z(7)-be, mert 

(7,100)=1. A # jel a műveletet jelképezi, most legyen összeadás, annak egységeleme a 0. 

Tehát a leképzések: pl: φ (2)=φ(1)+φ(1) 

Z(100 Z(7 

0 0 

1 1 

2 2 

7 0 

8 1 

14 0 

98 0 

99 1 

100=0 2 

de 0->0, mert az egységelem mindig önmagába megy. Tehát ez nem jó leképezés, azaz 1->1 –be nem mehet. 

Használjuk ki a művelettartóságot: ha x->y, 2x->2y, 3x->3y, 301x=1*x -> 301y=0*y=0-ba, azaz x->0 minden x-

re. Ugyanis 301≡0(7). 
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5.) Bizonyítsuk be, hogy egy ciklikus  csoport részcsoportjai is ciklikusak. 

Ábrázoljuk a csoportot egy körön,  a(m)=a(0) , művelet = összeadás legyen. 

 

                      m-1     0 

                                          1 

                                              2 

 

                                                k 

 

 

 

                 

A karikázott elemek alkossák a részcsoportot, a 0 biztosan benne van, mert egységelem kell. 

A részcsoport elemeli közül a legkisebb legyen k, ilyen biztosan létezik. K generálja a részcsoportot, legyen 

benne k,2k, 3k,...,s*k. s*k valahol a 0 előtt kell hogy elhelyezkedjen, (s+1)*k pedig a 0 és az 1 közé esne, de 

akkor (s+1)*k lenne a legkisebb a részcsoportbeli elemek közül és nem k, tehát csak az lehetséges, hogy s*k épp 

a 0-ban van. Tehát pont visszaér a 0-ba , azaz ciklikus részcsoportot kapott. Megjegyzés: ha nem a 0-ból járja 

körbe a ciklikus részcsoportot, hanem g-ből, akkor g+s*k=g+0=g-be ér vissza. 

 

6.) Legyen  G az a csoport, melynek elemei az f(x)=a*x+b alakú függvények, ahol a≠0, (f °g)(x)=f(g(x)). 

Határozzuk meg: 

a.) <x+1>-et 

b.) <2x>-et 

a.) a=x+1, a’=x-1, e=1,  

x+1 által generált részcsoport: x+1-> (x+1)+1=x+2-> x+3->...x+n-> x±egész szám, ezek együtt csoportot 

alkotnak, mert a művelet nem vezet ki. 

b.) 2x->4x->8x->16x...inverzek: 1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x stb, a generált részcsoport: 2^k*x alakú 

függvényeket tartalmazza, ahol k egész szám. 

 

7.) Legyen Z az egész számok additív csoportja.  

a.) Mi <10,14> elemei? 

b.) Legyen 2Z a páros számok additív csoportja, mi lesz a Z/2Z faktorcsoport? 

a.) 10->10*a, 14->14*b, ahol a,bZ. Mivel (10,14)=2, a generált részcsoport a páros számok, mert 

bármelyik tagját a generált részcsoportnak ki lehet kombinálni 10*a+14*b módján, pl: 3*10-2*14=2 

b.) Az összes egész szám csoportja a Z, ami 2 részcsoportból , a páros számok részcsoportjából és a 

páratlan számokéból áll. A faktorizálás azt jelenti, hogy elveszítem azt az információt, ami lehetővé 

teszi a faktorcsoporton belüli elemek megkülönböztetését. Tehát az összes ps szám az egyik, az összes 

ptln másik részcsoportot alkotja Ez a fajta faktorizálás, azaz Z/2Z szétosztás tehát azt jelenti, hogy egy 

adott számról csak azt tudom eldönteni, hogy páros-e vagy sem, de magát a számot nem látom. Így a 

műveletek ide-oda lépkedést jelentenek a ps-ptln részcsoportok között. Tehát Z/2Z izomorf Z(2)-vel, a 

másodrebdű ciklikus csoportottal Z-n. (Olyan mintha kétféle számom, a 0 és az 1 lenne, és a végzendő 

művelet a mod2).  

 

Néhány trükk, ötlet: permutációcsoport és részcsoportjai mindig nem kommutatív csoportok. 

Ha egy csoportnak eleme a 0, a művelet nem lehet a szorzás, mert 0-nak nincs inverze. 

Szorzásnál egységelem 1, összeadásnál a 0. Nem alkotnak például a prímszámok a szorzásra nézve csoportot , 

mert a szorzat nem prím, így kivezet a művelet. Homomorfizmusnál egységelem képe mindig önmaga. 



Tóth Géza 11. gyakorlat 

Legány Csaba 1. oldal  2012.12.23. 

Elméleti összefoglaló: 

 

Gyűrű: +-ra kommutatív csoport (zárt, asszociatív, egységelem, inverz, kommutatív)  

 *-ra félcsoport: zárt, asszociatív 

jobb/bal disztributív:   a*(b+c)=a*b+a*c, (b+c)*a=b*a+c*a 

 

 

egységelemes gyűrű: ha szorzásra is van egységelem, elég azt megmutatni. 

nullosztómentes gyűrű: ha létezik a,b≠0, akkor a*b≠0 =>lehet test 

nem nullosztómentes gyűrű: a,b≠0, a*b=0 => nem lehet test 

test: gyűrű és *-ra csoport, a 0-t kivéve 

 

Ha a szokásos műveletek adottak, elég megmutatni,  

a.) gyűrűre: hogy az összeadás, kivonás, szorzás nem vezetnek ki 

b.) testre: hogy az összeadás, kivonás, szorzás, osztás nem vezetnek ki 

 

π nem algebrai szám: a π nem gyöke semmilyen racionális együtthatós polinomnak (a0+a1*x+a2*x²+...+an*x^n) 

(egész együtthatósat is mondhattunk volna) 

 

Példák: 

 

Döntsük el, hogy a következő számhalmazok az adott műveletekkel  

a.)gyűrűt alkotnak-e,  

b.)nullosztómentes-e a gyűrű? 

c.)testet alkotnak-e,  

 

1.) {a+b*√2 │ a,b Q}         a szokásos műveletekkel (+,*) értelmezve 

2.) {a+b*√2 │ a,b Z}           

 

1.) 

Gyűrű: 

± kivezet-e?: a1+b1√2 ± a2+b2√2 = (a1±a2) + (b1±b2)*√2. Tehát ± nem vezet ki. 

* kivezet-e?: (a1+b1√2) * (a2+b2√2)=a1*a2+b1*b2*2+(a1*b2+a2*b1)*√2. Tehát * nem vezet ki. 

Tehát gyűrű. 

 

Egységelem: +: 0+0*√2=0 

*: 1+0√2=1 =>Egységelemes gyűrű 

Nullosztómentes: mert a valós számok egy részhalmazát vettük, ami nullosztómentes ,azaz  szorzatként 0 csak 

akkor jöhet ki, ha valamelyik tényező 0. 

 

Test: zárt,asszociatív , egységelem, szorzásra létezik-e inverze? 

2
2

1
dc

ba



 =>  2

22) 2ba(*) 2b(a

*b-a
2222 ba

b

ba

a










, ez épp a kívánt alakú. 

 

Tehát test. 

 

2.) Mivel az 
22 2ba

a


egyáltalán nem biztos, hogy egész, test nem lehet. Viszont nullosztómentes, 

egységelemes gyűrű, mert a többi egyenletben nincs ilyen alakú tört. 

 

 

 

3.) {a+b*π │ a,b Q}- a szokásos műveletekkel (+,*) értelmezve 

 

Nem gyűrű, mert a szorzás kivezet: (0+π) * (0+π) = π ² ≠ a + b*π, mert ha = lenne vele, igaz lenne, hogy létezik 

a,b úgy, hogy π²-bπ-a=0 => x²-bx-a=0 egyenletnek megoldása lenne x=π, de az nem lehet, mert π nem algebrai 

szám. 



Tóth Géza 11. gyakorlat 

Legány Csaba 2. oldal  2012.12.23. 

Megjegyzés: íme egy rossz indoklás erre a példára: (1+π)*(1+π)=1+2π+π²=1+π(2+π), tehát nem gyűrű. Nem 

tudhatjuk, hogy ez nem írható-e át valamilyen a-bπ alakra. Ha  az előbbi állítás igaz lenne, akkor az előbbi 

példára is írható lenne: (1+√2)*(1+√2)=1+2√2+(√2)²=1+√2*(2+√2). Azonban az előbb megállapítottuk, hogy az 

a+b√2 alakú számok gyűrűt alkotnak, és az előbbi kifejezésnek létezik is átírása a következő alakban: 3+2√2. 

 

 

4.) { 








b

a
│ a,b R} 

Műveletek: 
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Gyűrű: 

±, *: valós számpárokról van szó, így a műveletek nem vezethetnek ki a 2D-s vektorok közül, asszociativitás, 

mert a valósakra értelmezett ± és * műveletek is asszociatívok. Disztributivitás is fennáll a koordinátánkénti 

műveletvégzés miatt. 

 

Egységelem: + : 








0

0
 

* : 








1

1
 => Egységelemes gyűrű. 

 

Nem nullosztómentes: 








0

1
* 









1

0
= 









0

0
 

Ha nem nullosztómentes: nem lehet test. 

 

 

5.) {a+b*i │ a,b Zp}, i ²= -1 

Művelet: összeadás koordinátánként, szorzás hagyományosan, de i ² = - 1, és a szorzatnak mod p-jét vesszük ( p 

prím). Általánosan nehezen vizsgálható,p:=5. 

 

Ha p=5, a=0,1,...,4 ; b=0,1,...,4  => 5 ² = 25-féle számom van. 

Gyűrű: +:  kivezet-e? (a1+b1*i) (mod5) + (a2+b2*i) (mod5) = (a1+a2) + (b1+b2)*i (mod5)  

csoport, mert az összeadás koordinátánként történik. 

 *: zárt, asszociatív, mert  a komplex számokra értelmezett * is az. 

 Disztributivitás: a komplexek disztributívok, ha az eredménynek a mod5-ösét vesszük, attól még marad   

 az egyenlőség. 

Tehát gyűrű. 

 

Egységelem: + : 0+0*i 

* : 1+0i => egységelemes gyűrű 

 

Nem nullosztómentes: p=7-re nullosztómentes, p=5-re nem: 

Vegyük észre: 2²≡ -1(5), 3² ≡ -1(5), i² ≡ -1(5), (-i)² ≡ -1(5). Tehát létezik két nem0 elem, hogy a szorzatuk 0: 

( 2 + i ) * ( 2 – i ) = 0. => nem test. 
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6.) {
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Műveletek: 
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A vektoriális szorzat: │v1   v2│=T (paralelogramma). 

 

v1v2 

 

                 v2 

                        v1 

Ha v1 és v2 párhuzamosak, a paralelogramma területe 0. 

Nem gyűrű: + : csoport: nem vezet ki, 3D->3D. Egységelem: 

















0

0

0

 

  *: nem félcsoport: nem asszociatív: legyen v1 és v2 párhuzamosak, v3 velük α szöget zár be, ekkor   

  v1v2=0, (v1v2)v3=0v3=0; v3v1≠0, (v3v1) v2≠0 

 

 

Példák 

végeredménye: 

gyűrű Egységelemes gyűrű Nullosztómentes gyűrű Test 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
 



Tóth Géza 12. és 13. gyakorlat 
Készítette: Legány Csaba 1. oldal  2002-06-04 

A II. Zh feladatai és megoldásuk Tóth Gézától vázlatosan: 

 
 
 
 
 
 
 



Tóth Géza 12. és 13. gyakorlat 
Készítette: Legány Csaba 2. oldal  2002-06-04 

1. 
                            6 
       9       3                   3      3 
 
 
 
            3                             9 
                          6  
Tehát 12 lesz 
 
2. Meg lehet mutatni, hogy van úgy 3 pont, hogy szétessen. Vagy: észre lehet venni, hogy 
minden pont fokszáma 3, meg lehet mutatni, hogy csak 3 db pontidegen út képzelhető el 2 
pont között, 4 nem (mert 3 a fokszám), ezért 3x-osan öf a gráf. Ez esetben segít a 
szimmetriára való hivatkozás, csak azokat az eseteket kell megnézni, amikor egy pontból: 
1.) a vele szemben levőbe megyünk 
2.) amikor a közvetlenül mellette levőbe megyünk 
3.) a közvetlen mellette levő mellettibe, tehát a 2 távolságra levőbe megyünk.  
Ezen esetekben tényleg van 3 pontfüggetlen út. 

 
3. 1000x = = 80(mod 90) 
lnko(1000,90)=10 osztja 80-at => 
100x = = 8 (mod 9) 
x = = 100^(fi(9)-1)*8(mod 9) = = 8(9), így 
x=8,17,16,...,80,89 (mod 90) a válasz 
 
4. Kis-Fermatból: (a,p)=1 => a^(p-1) = =1(p) => a^p = =a (mod p) 
a:=(h1+...hk), így (h1+...hk)^p = = (h1+...hk) ( mod p) =  h1 (mod p)+...+hk(mod p) = =  h1^p 
(mod p)+...+hk^p (mod p) =(h1^p+...hk^p) (mod p) 
 
5. Wilsonból: 70! = = -1 (mod 71), nekem 61! = = -1 (71) kell, tehát azt kell megmutatni, 
hogy 62*63*...*70  = = 1 (71). Ezen egyenletben minden tényezőből levonható 71, így: 
(-9)*(-8)*...(-2)*(-1) = = 1 (71) adódik, ez másképp: (-1)^9= -1 felhasználásával: 
-1*(9*8)*(7*5*2)*(6*4*3) = = -1*(72-71)*(70-71)*(72-71) = = 1 (71), tehát igaz a 
bizonyítandó állítás. 
 
6.annyi részcsoportja van, ahány osztója van, mivel 2002=2*7*11*13 (ezt ajánlatos kiívülről 
tudni), így 4 db soztója van, ezért (1+1)^4=2^4=16 a válasz. 
Indoklás: részcsoport <=> legkisebb elem <=> osztó, ha <=> a kölcsönösen egyértelmű 
megfeleltetés jele 
 
7. Lagrangeból : egy elem (a) rendje osztója a csoport rendjének,tehát: o(a) osztja [H], de o(a) 
osztja [K]-t is,de ([H],[K])=1, ezért a=e , az egységelem lehet csak 
 
8.< az eleme jel helyett van 
 
 
                     G 
 
                               H                           N 



Tóth Géza 12. és 13. gyakorlat 
Készítette: Legány Csaba 3. oldal  2002-06-04 

g<G, n<N-re  N normálosztó, ha g*n*g’<N. N metszet H normális rsézcsoportja H-nak, ha 
minden  n<H, n<(N metszet H), azaz: h*n*h’<(N metszet H). h*n*h’ eleme N-nek g*n*g’<N 
feltétel miatt,  h*n*h’ eleme H-nak, mert H csoport, ezért tartalmazza h,h’,n elemeket is. 
 
Elmélet: 
Ramsey-tételek: minden n-re van olyan f(n), hogy egy f(n) csúcsú teljes gráf éleit 2 színnel 
színezve van n csúcsú egyszínű (ő így mondta, de én inkább az előadáson elhangzott 
változatokat preferálnám...). Elmondta még másképp is:  

1. Minden (n,m)-re van olyan  legkisebb R(n,m), hogy akárhogyan színezzük ki 2 színnel 
az R(n,m) csúcsú tejles gráf éleit, lesz n pont, amelyek között minden él piros, és m 
pont, amelyek közt minden él kék. 

2. Minden (n1,...,nk)-re van olyan  legkisebb R(n1,...,nk), hogy akárhogyan színezzük ki 
k színnel az R(n1,...,nk) csúcsú teljes gráf éleit, lesz n1 pont  amelyek között minden 
él 1. színű, ...,nk pont, melyek között minden él k színű. 

Néhány példa rá: R(2,2) =2, R(2,k)=k 
R(3,3)=6, ugyanis: ötszög esetén, ha R(3,3)=5 lehetne, nem lenne benne egyszínű háromszög: 
a 2-féle színt a kétféle vonalvastagság jelenti. 
 
 
 
 
 
Elegendő a 6 pont: vegyünk ki egyet, a másik 5be 2-féle színű él mehet, tehát az 5 pont között 
lesz 3 azonos színű , ha ezek között ezen színű él fut, létezik háromszög, ha nem, akkor a 
másik színű a köztük futó 3 él (ezek léteznek, mert minden fokszám 4), akkor azért van 
egyszínű háromszög. 
 
R(k,2)=k, R(k,3)~k^2, ez a (k+3-2 alatt 3-1)=k*(k+1)/2 módján a Ramsey-tételből jön ki. 
R(k,4)~k^3 
A Ramsey-bizonyításban használt  rekurziós formula: 
R(K,L)<=R(K-1,L)+R(K,L-1), és ismert még: R(K,L)<=2^(K+L), de ennél létezik jobb felső 
korlát is. 
 
Példák: 

1. Bizonyítsuk be, hogy minden n,k-ra van olyan fk(n), hogy akárhogy színezzük meg az 
első fk(n) számot k színnel, mindig található n olyan hogy bármely 2 közül valamelyik 
osztója a másiknak.  

Vegyük a 2 hatványokat: 2,4,...,2^(n*k), ebben van k db egyszínű, és a nagyobb indexű 
többszöröse a kisebbnek. 
 
2. 17 tudós 3 témáról levelez egymással, bármely 2 tudós egy témáról. Bizonyítsuk be, 

hogy van olyan 3 tudós, hogy bármelyik 2 ugyanarról a témáról levelezik. 
Be kell látni: R(3,3,3)<=17. Valamely témában 6 tudós van, mert 3*5=15 lenne csak, tehát 
1 tudósból 16 él megy ki, és abból 6 egyszínű. Ezen 6 tudós között viszont csak két-féle 
színű él lehet, de tudjuk, hogy R(3,3)=6 
 
3. a.) Bizonyítsuk be,hogy minden n-re van olyan f(n), hogy f(n) pont között a síkon 

mindig található n úgy, hogy minden köztük levő távolság  >=1 vagy <1 



Tóth Géza 12. és 13. gyakorlat 
Készítette: Legány Csaba 4. oldal  2002-06-04 

a  >=1  távolságúak színe piros, a <1-eké a  kék, a pontok felenek emg egy gráf 
csúcsainka, amiben Ramsey szerint minden él ki van színezev, és amelyekre: 
f(n)<=R(n.n) teljesül. 
 
 
b.) ugyanez csak minden távolság >1 vagy <1 
>1 : 1. szín, =1: 2. szín, <1: 3.szín 
R(n,n,n)-et kapok, de csak 3 pont között lehet a síkon minden távolság 1, a háromszög 
esetén, így a korlát javítható: R(n,4,n) 
 
c.) ugyanez csak minden távolság >100 vagy <1 
>100             :1. szín 
>=1 és <100 :2.szín 
<1                 :3.szín 
Vegyünk egy 100 sugarú nagy kört, ebben minden pont benne van, de minden pontot 
körülvesz egy pl. ½ sugarú kis kör, és ezek a kis körök nem metszhetnek egymásba, 
ezért nem lehet akárhány kis kör a nagyban, mivel r(nagy)=200*r(kis), ezért a területe 
40ezerszerese, azaz max ennyi pont lehet. 

4. Vegyünk egy teljes n csúcsú gráfot és irányítsuk meg minden élét tetszőleges 
irányban, bizonyítsuk be, hogy van benne sqrt(n) hosszúságú irányított út. 

Minden ponthoz írjunk oda egy számpárt: milyen hosszú a leghosszabb oda (a), és 
leghosszabb visszavivő irányított út (b). 2 pontra nem írhatom fel ugyanazt a számpárt: 
(a,b) != (c,d) 
 
Csillag jelöli a pontokat 
 
 
  * * * * * * -------------* 
                              (a,b)               (c,d). Ebbe a pontba vagy van c>=a+1, vagy d>=b+1  

                                                                     hosszú út, ezért nem lehet a 2 számpár azonos 
 
Tehát minden számpár különböző, így az (x,y) számpárba sqrt(n)*sqrt(n)-féle számot 
váogathatok, ezért van pont sqrt(n) hosszú út. 



Tóth Géza 1. gyakorlat és Fogaras Dani 1. gyakorlat 
  Legány Csaba, Rohla Tibor 1. oldal  2002. 02. 24. 

Euler-bejárás 
 
1.Mutassuk meg, hogy egy összefüggő gráf élei bejárhatók úgy, hogy mindegyiken 2x 
megyünk végig, éspedig mind2 irányban 1x-1x 
 
Kétféle megoldás:  
1.) Akkor és csak akkor van a gráfnak irányított Euler-köre, ha: 

- minden pontba ugyanannyi él megy be és megy ki (befok=kifok) 
- erősen összefüggő: bárhonnan bárhova el lehet jutni az irányítást használva. 
 
Minden él helyett írjunk                2 élet  , egyet oda egyet vissza. Így a befok meg fog 
egyezni a kifokkal, és ha az irányítatlan öf volt akkor az irányított erősen öf lesz. 

2.)Tegyük fel hogy n-1 ponta igaz, hogy az élek bejárhatók oda-vissza.. Vegyük az n pontú 1 
pontját.  
 
 
 
Ha ezt elhagyjuk, szétesik n-1 db öf. komponensre (2tőt jelöltünk) Mindegyik legfeljebb n-1 
pontból áll, azok bejárhatók. Az elhagyott pontot a többivel összekötő éleken menjünk oda-
vissza úgy, hogy közben még végigmegyünk egy-egy komponensen (mindegy hogy hogyan 
ezért beszürkítettük, jelezve, hogy vhogy bejárható). 
 
2. Bizonyítsuk be, hogyha egy összefüggő gráfban a páratlan fokú pontok száma 2k, akkor a 
gráf élei bejárhatóak k db sétával.  
Ha vmely sétában elakadtunk, egy másik pontnál folytathatjuk, így jöhet ki a 2k db séta. 
Elakadás: ha a pont foka 1 (ptln). Ha pl. 4 db ptln fokú van: behúzunk közéjük 2db extra élet., 
így minden pont foka páros lesz, azaz létezik Euler-kör. Ha elhagyjuk a 
 2 élet, lesz 2 db séta, azaz 2 részre esik szét a gráf. 
 
 
3. Van-e olyan egyszerű gráf, melynek van zárt Euler-vonala (Euler-kör), továbbá páros 
számú pontja és ptln számú éle van? 
Van: 
 
 
 
 
Érdekes megfigyelések: Euler kör léte nem változik 2 vagy 1 csúcs hozzáadásával: 
 
 
 
 
 
4. Milyen n esetén tartalmaz a teljes n pontú gráf Euler-kört illetve utat? 
Kör: akkor van Euler-kör, ha a gráf öf. És minden pont foka páros. Ha a gráf teljes gráf, 
minden pontból n-1 él indul ki, ha n ptln-> páros számú él indul ki, azaz a fok páros. 
Út: n=2 (triviális), vagy n ptln. 
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Hamilton-bejárás: 
 
Bizonyítandó: 
 
 
1. Ha egy gráfban van Hamilton-kör, akkor bármely v csúcsára és bármely e élére a G-v és 
G-e gráf is összefüggő. 
Maga a gráf biztosan összefüggő, hisz ha létezik Hamilton-kör-> minden pont illeszkedik erre 
a körre-> el tudok jutni bármelyikből bármelyikbe->öf. Ha 1 pontot hagyok el, a Hamilton-
körből út lesz, el tudok jutni bárhova. 2 pn esetén: max 2 részre eshet szét a gráf. Ezek a 
részek azonban öf-ek lesznek. (ábra). Ha k pontot hagyok el, max k részre eshet széjjel 
(kevesebb lehet, mert lehet, hogy van él a körön belül is). 
Bizonyítási trükk: egy gráfnak nincs Hamilton köre, ha k pont elhagyásával k+1 részre esik 

szét. (szükséges feltétel Hamiton kör létezésére)  
 
2. Ha egy G gráf tetszőleges S ponthalmazára a G-S gráf összefüggő komponenseinek száma 
több, mint  S pontjainak a száma, akkor G-ben nem lehet Hamilton-kör. Lehet-e ilyenkor 
Hamilton-út G-ben? 
Ha egy pontot hagyunk el, nem biztos, hogy G-v összefüggő lesz. Eshet 2 részre is szét. Pl:  

Így 2 összefüggő rész lesz a gráfban. K pont elhagyásával max k+1 
részre eshet szét, így ha nincs a gráfban Hamilton-út k pont elhagyásával a gráfnak min k+2 
részre kell szétesnie.  
 
3.  Be lehet-e járni  

a.) a 3*5-ös 
b.) a 3*6-os sakktáblát 
és úgy hogy a kezdőpontba jussunk vissza? 
(Bejárás=Hamilton út léte, visszatérés=Hamilton kör léte.) 

           A válasz: nem. 2.példát használjuk ki.  
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a.) Hamilton kör:     
Feltüntettünk néhány  lólépést lilával és szürkével, a mezők lesznek a gráf pontjai 
(négyzetek), az élek pedig azokat a pontokat kötik össze amelyek egymástól lólépésnyire 
vannak. H elhagyjuk a karikázott 2 pontot, a benégyzetezett 2 pontnak nem lesz 
szomszédja, így a gráf 2+1 (a többi pont)=3 részre esik szét.. Tehát nem lehet Hamilton 
kör a gráfban. 
Másképp: ló feketéről fehérre léphet csak, de a körnél ugyanoda juthatunk csak vissza 
tehát ha fehérből indultunk, csak fehérbe juthatunk, de 15 ptln. 
Hamilton út se lehet: 
                                
                    1        5        2        
               
                    x        6        x        
                        
                    5       x         5                 
 
                    x        7       x     
 

                          3        5        4 
5 pontot hagyok el (x-el jelölve), és 7 különböző komponensre esik szét. A szomszédos, 
egymástól lólépésnyire levő mezőket azonos számokkal jelöltük. 
b.) 
                           1       3       2 
    
                           2       4       1   
 
                           x       x       x 
                         
                           x       x       x 
  
                           5       7       6    
 
                           6       8       5 
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6 pontot hagyok el és 8 komponensre esik szét (nem lehet Hamilton kör, ha út sem lehet). 
Egyébként a 3*3 és ez a 2 kivételével a többi plkban előforduló téglalap bejárható szokott 
lenni. 
 
4. Ha egy páros gráfban van Hamilton-kör, akkor a gráf 2 pontosztálya azonos elemszámú. 
A páros gráfok pontjai 2 csoportba oszthatók: 
 
 
 
 
 
 
A 2 csoporton belül nincsenek élek, csak a csoportok között (ábra). 
Pontosztályok: minden él az előbbi példában fekete vagy fehér lehetett, így az élek 2 
csoportba oszthatók. Minden él valamelyik színosztályba tartozik, mert vagy fekete vagy 
fehér. Ha létezne az előbbi példában Hamilton-kör, mivel páros a gráf, felváltva kéne menni a 
2 színosztály között. Ehhez ugyanannyi pont kéne mind2 krumpliba, de az előbb nem így volt 
(15 páratlan, nem lehet ugyanannyi fehér, mint fekete). 
 
5. Ha egy összefüggő G gráf K köréből egy élt törölve G egy leghosszabb útját kapjuk, akkor 
K Hamilton-köre G-nek. 
Tfhogy nem igaz: azaz a K kör nem Hamilton kör. Ekkor van olyan pontja gráfnak, ami nem 
illeszkedik rá. Töröljünk egy élt K-ból. Ekkor kaptunk egy utat, de ez nem lehet a 
leghosszabb, mert van egy nála hosszabb, 
 mely a körön kívüli pontot is tartalmazza. Villám. 
(feketével jelöltük a törlendő élt) 
Példaként  mutatjuk a következő gráfot: 
 
 
 
 
 
Ha a jelölt helyen elvágjuk, kialakul egy 6 hosszú út szemben a körre illeszkedő 5 hosszúval. 
 
6. Hány Hamilton-köre van a teljes n csúcsú gráfnak? 
N pont alkot egy kört, n pontot n!-féleképpen választhatok ki, de akkor minden kört nszer 
számolok, így n!/n/2=(n-1)!/2 a válasz, mert a Hamilton-körnek nincs irányítása. Másképp: 1 
pontot leteszek, hozzá már csak (n-1)!-féleképpen válogathatok pontokat a körbe. Ezt felezni 
kell az előbbi indok miatt. 
Pl: „négyzetes” gráf: (n-1)!/2=3!/2=3 db-ot várunk. 
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További példák Rohla Tibortól: 
 
7.  Legalább hány élet kell hozzávenni a Petersen gráfhoz, hogy legyen benne Euler-út.? 
Érdemes összevetni a 2000-ből származó gyakorlati példák 4.o 6. példájával. 
A Petersen gráfban minden pont foka ptln,  2 ptln fokú pont összekötésével csökken a ptln 
fokú pontok száma. Euler-út szükséges feltétele: a gráf legyen öf és 0 v. 2 ptln fokú pontja 
lehet. A Petersen gráfnak 10 pontja van, minden újabb él behúzásával 2-vel csökken a ptln 
fokú pontok száma, így 10-x*2=2 egyenletből x=4 él kell az alábbi módon: 
Így a szaggatottal jelölt éleket húztuk még be, a 2 ptln fokú pontot megjelöltük. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Bizonyítsuk be, hogy egy 6-reguláris  gráf élei irányíthatók úgy, hogy minden pont kifoka és 
befoka is 3 legyen. 
 
Ha 6-reguláris, minden pont foka 6, ez ps szám, így ha öf , létezik Euler-köre.  Ha nem, akkor 
komponensenként létezik olyan kör, amely minden élen átmegy, létezik „komponensbeli” 
Euler-kör. Tudjuk, hogy az irányított Euler-kör létezésének szükséges feltétele: befok=kifok. 
Ha minden pont foka 6, akkor ez teljesülhet is, úgy hogy minden pontba 3x megyünk be és 3x 
jövünk ki belőle. 
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1. Igaz-e, hogy ha egy öf ps gráfban van Hamilton-kör, akkor van teljes psítás is? Igaz-e  
ennek megfordítása? 
 
Ha van benne Hamilton kör, nyilván öf, így ez a kitétel a feladat szövegében nem szükséges. 
= > : ps gráfban minden kör ps hosszú, így a Hamilton-kör is, mert vissza kell tudjak jutni a 
kezdőpontba.  
 
 
   
 
Ha van Hamilton köre, kivehetjük minden 2.at, mert ps hosszú a Hamilton –kör, így 
képezhető psítás. 
Ha ptln sok csúcs van, a Hamilton kör (ha van) is ptln hosszú, pl: háromszöggráf. 
< = : a.) ps + teljes psítás : => ? van Hamilton kör 

Ellenpl: 
 
 
 
 
Ez a 2 „homokóra” legyen együtt a gráf. Nem öf, nem lehet Hamilton köre. De ps és 
van is teljes psítása. 

b.) ps + teljes psítás + öf => ? van Hamilton kör 
Ellenpl:  
 
 
 
 
 
Ha van 1 fokú pont, nem lehet Hamilton-kör. Továbbá akkor sem lehet Hamilton- 
kör, ha a gráf felbontható 2 részre úgy, hogy köztük csak egy él vezet, mert akkor 
nincs hol visszatérni. 
 
 
 
 

 
Kell tehát a szaggatottal jelölt él is. 

 
2. a.) Ha egy gráf minden csúcsának fokszáma r, akkor a gráfban van teljes psítás.  
    b.) Igazoljuk továbbá, hogy egy ilyen gráf éleit ki lehet színezni r színnel úgy, hogy minden 
csúcsba különböző színű élek fussanak. 
 
a.) 
r=1 : maga a gráf az, mert minden csúcs fokszáma egy,  
         azaz a gráf különálló élekből áll, V betű alakú rész  
         nem lehet benne , és minden pont le van fedve. 
 
r=2 : azaz nincs egy fokú, mert minden pont másodfokú -> minden komponensben létezik kör 
(mert ha egy pontba belépek, onnan ki is kell tudni lépni, és ez a kezdő és a végpontra is 
fennáll), tehát a gráf diszjunkt ps hosszú körök uniója az 1. feladat miatt. 
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r=100 :    A=      X 
 
 
              B= 
                N(X) 
 
Minden X eleme A pontból pontosan 100 él fut ki, mindegyik N(X)-ben végződik.  
Az X és N(X) közti élek száma: E(X,N(X))= [X]*100 1 
De mindegyik B-beliből is megy 100 db él, ezek egy része X-be megy, így 
E(N(X),X)<=[N(X)]*100,  ezekből: [X]<=[N(X)], ezért létezik teljes psítás a Hall-tétel miatt. 
 
b.) állítás: 100 különböző színnel ki tudja színezni, hogy minden csúcsba 100 különböző 
színű él menjen, azaz 100 különböző teljes psítása van. 
Mivel minden fokszám ugyanannyi a gráfban, létezik teljes psítás. Hagyjuk el ennek az éleit, 
minden fokszám 99=r-1 lesz, megint elhagyva a teljes psítás éleit... 
 
3.) Hány különböző teljes psítása van: 

a.) a teljes n csúcsú gráfnak? 
 

-Ha n ptln : 0, mert ptln számú csúcsot nem lehet 2 egyforma méretű halmazba 
szétválogatni, egyikbe több kerül, mit a másikba. 
-Ha n ps: 
                        1,2,...,n/2  
 
 
 
                         1,2,..,n/2 

 
Mind a 2 halmazban az 1,2,...,n/2 elemek valamely permutációja áll, ezek sorrendje: 
(n/2)! 

b.) a teljes n-n csúcsú gráfnak? 
Ha n csúcs van, a psításhoz n/2 db él kell. Az első 2 pontot (n alatt 2)-féleképpen 
választhatom ki, a köv. 2-t: (n-2 alatt 2)....  
Így: (n alatt 2)* (n-2 alatt 2)* (n-4 alatt 2)*...*(2 alatt 2) / (n/2) ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  [ ] = legyen a számosság jele 
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4. Egy ps gráf egyik pontosztályában van olyan X részhalmaz, melyre N(X)<=[X]-2. 
Bizonyítsuk be hogy a gráfban nincs Hamilton-út. 
 
[X]:=10 , [N(X)]:=1  : 
 
                                        A=     X=               Q 
 
X összes elemének a  
szomszédja a P, P-ből  
mehetek a Q-val jelölt pontba,  
de onnan nem tudok  
továbblépni,                    B=                      P 
mert nem mehetek P-n kívüli  
pontba, de akkor van olyan él, amin 2x megyek végig. Tehát nem jutok el minden pontba, 
nincs Hamilton-út. 
 
[X]:=10 , [N(X)]:=2  : 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
A vastagon jelölt élek kört alkotnak, tehát nincs Hamilton-út. 
 
[X]:=10 , [N(X)]:=8  : 
a.) Nem lehet Hamilton-kör, mert sérül a Hall-tétel feltétele, ugyanis nem ugyanannyi pont 
van A-ban, mint B-ben. Ha nincs Hamilton kör, nincs teljes psítás az 1. példa alapján, mert a 
gráf ps. 
b.) másképp:  Ha elhagyom a B-ből a 8 pontot, az A-beli 10 pont izolált pont lesz, azaz min 
10 részre esik szét a gráf, ugyanakkor ismert, hogy egy gráf egy köréből k pont elhagyásával 
az max k részre esik szét. Most k=8. Hamilton út sem lehet, mert egy útból k pont 
elhagyásával a gráf max k+1 részre eshet szét. 
 
Így általános esetben:              X 
 
 
                                            N(X) 
 
[N(X)]<=[X]-2 
[N(X)]-et elhagyva a gráf min X komponensre esik szét, ugyanakkor ahhoz, hogy Hamilton út 
legyen ,szükséges, hogy max [N(X)]-1 részre eshessen szét. Tehát nincs Hamilton-út. 
 
 
5. Ha egy gráfban van 2 teljes psítás, akkor létezik ps hosszúságú kör is. 
 
Ha van teljes psítás, n ps. Tfhogy létezik 2 teljes psítás úgy, hogy nincs közös élük. Jelöljük a 
2 psításnak megfelelően az éleket pirossal és kékkel, piros az egyik psításban használandó 
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élek színe, kék a másikban. N/2 db piros és n/2 db kék lesz. Ezek összege n db él. A 
legnagyobb körmentes gráf a fa, és ennek is n-1 éle van -> biztos, hogy a mi gráfunkban is 
van kör. A psítás miatt nem találkozhat egymással 2 azonos színű él, így a kör ps hosszú. 
Ha van közös él a 2 psításban, hagyjuk el, így a maradékban lesz 2 teljes psítás. 
 
 
6. Mutassuk meg, hogy egy fának legfeljebb egy teljes psítása van. 
 
a.)Az 5. feladat alapján ha több teljes psítás is van, van kör, akkor nem lehet a gráf fa. 
b.) Minden fában van elsőfokú pont, ehhez van olyan él, ami mindenféleképpen az adott 
ponthoz tartozik. Ezt a pontot elhagyva a maradék továbbra is fa. 
 
7. Egy 2n csúcsú teljes gráfból elhagyjuk egy teljes psítás éleit. Hány különböző 3 hosszúságú 
kör található a maradék gráfban? 
 
                                 A=            
 
 
 
 
                                 B= 
[A]=[B]=n 
Tehát a gráfból a most szaggatottal jelölt éleket hagyjuk el, azok maradnak meg, amiket most 
nem jelöltünk be és amelyek olyan pontok között vezetnek, melyek vagy az A-ban vagy a B-
ben vannak. Háromszögeket kell képeznünk úgy, hogy ne legyen olyan oldaluk, mely a 
szaggatott élekből kerül ki. Válogassunk az A-beli pontokból: (n alatt 3)-féleképpen 
választhatunk ki 3-at. De indulhattunk volna B-ből is: (n alatt 3)*2. DE ez mind3 pontra igaz, 
így: (n alatt 3)*23 a válasz. 
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Feladatok Rohla Tibortól: 

1. A pingpong Vb csapatbajnokságának döntőjét Kína és Japán játssza  egymással. Mindegyik csapatban 10 

ember van, és mindenki összesen 5 meccset játszik az ellenkező ország különböző játékosaival. A közönség 

szavazatai alapján dől el, melyik játékos melyikkel kerül össze. Bizonyítsuk be, hogy a közönség bármilyen 

döntése mellett megszervezhető 5 fordulóban a döntő. Egy fordulóban egy játékos legfeljebb egy meccset 

játszhat. 

 

A Tóth Géza 2. gyakorlat 2.példájára épül. Adott egy 5-reguláris gráf, mert mindenki 5 másik emberrel fog 

játszani. Az élek jelentik a gráfban a meccseket, feltehetjük, hogy nincs meccsismétlés. Egy adott fordulót egy 

adott psítás reprezentál, hiszen a pingpongot párosával játsszák és mindenki egy fordulóban = psítás csak 1x 

szerepel. Ismert az említett példa alapján, hogy r-reguláris gráfban mindig van teljes psítás. Egy psítás élei 

jelöljék ki az 1. fordulót. Hagyjuk el a gráfból egy teljes psítás éleit, a maradékban minden fokszám 4 lesz, a gráf 

megint reguláris, megint létezik teljes psítása. Ezek az élek alkossák a 2. fordulót. Stb. Így a gráfot 5 különböző 

teljes psításra fel tudjuk darabolni, azaz 5 fordulóban megredezhető a döntő.  

 

2. Egy társaságban bármely 2 embernek legalább 2 közös ismerőse van. Tudjuk továbbá, hogy bármely 2 ember 

vagy ismeri egymást, vagy ha nem, akkor a társaság bármely harmadik tagját valamelyikük ismeri. Bizonyítsuk 

be, hogy a társaság tagjai leültethetők egy kerek asztal köré úgy, hogy mindenki 2 ismerőse között üljön. 

 

A példa hasonlít a 2000-es 1. gyakorlati példák 5. feladatára. 

Képezzünk az ismeretségeknek megfelelően gráfot, azok az emberek akik ismerik egymást legyenek 

szomszédosak (fusson közöttük él). A kerek asztal köré leültethetőség a gráfok nyelvén azt jelenti, hogy a 

gráfban van Hamilton kör, azaz olyan kör, amely átmegy a gráf minden pontján. Ehhez a Dirac tétel fennállását 

kell belátni, ami teljesül, mert ha x és y 2 ember, akik nem ismerik egymást, akkor d(x)+d(y)>=n-2+2=n, 

ugyanis akik nem ismerik egymást, azok közül bármelyik ismer a maradékból n-2-t, és minden 2 embernek van 2 

közös ismerőse. 

 

3. Bizonyítsuk be, hogy ha egy ps gráfban nincs teljes psítás, akkor az A szomszédsági (adjacencia) mátrixának 

determinánsa 0 (det A = 0). 

 

Vegyünk fel először egy ps gráfot, melyben biztosan van teljes psítás, és képezzük ennek szomszédsági mátrixát: 

 

  B       4             5         6 

 

 

 

 

 A        1            2         3 

 

 

 

A nem jelölt helyeken a mátrixban végig nullák állnak. Nem véletlen, hogy a bal felső és a jobb alsó 3*3 as 

négyzetbe nem kerültek 1-esek, a gráf ps, így egyetlen A-beli sem lehet összekötve egyetlen A-belivel sem (B-re 

hasonlóképp). Így általánosítva mondhatjuk, hogy a mátrix bármely gráfra a következőképpen néz ki: 

Azaz csak az AB , BA részben lehetnek egyesek. A det akkor nem 0, ha létezik nem 0 

kifejtési tagja. A fenti példában ez pontosan 1 dbra valósult meg. Vizsgáljuk ezután e teljes 

psítást: csak akkor létezik, ha [A]=[B] 

Frobenius tétele szerint. Így mátrix 4 db egyforma nagyságú négyzetből áll, elegendő ebből 

az Ab-t nézni, mert a BA-ban ugyanaz az információ szerepel. A teljes psítás azt jelenti, 

hogy minden A-belihez pontosan 1 B-belit rendelünk hozzá, és ahhoz a B-belihez nem 

tartozik más A-beli elem (B-beli meg végképp nem, mert ps a gráf). Így , ha A=sor, 

B=oszlop, minden sorbeli elemhez pontosan 1 oszlopbelit rendeltünk hozzá. Egy másik 

sorhoz másik oszlopbeli tartozik, azaz az AB aldetermináns nem nulla, hanem 1. Ez BA-ra is igaz, azaz detA 

 0. 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 

1     1  

2      1 

3    1   

4   1    

5 1      

6  1     

 A B 

A 0 0,1 

B 0,1 0 
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Elméleti háttér: 

 

ν  vagy γ (G) =max független élek: azon élek, melyeknek nincs közös végpontjuk 

τ (G) = min lefogó pontok : azon pontok, melyek minden él legalább egyik felét lefogják 

ρ (G) = min lefogó élek : melyek behúzásával minden ponton van legalább 1 él 

α (G) = max független pontok: melyek között nincs él 

Mindig igaz: τ (G)>= γ (G),  ρ (G)>= α (G). 

Gallai : τ + α = V(G) = [V(G)] ha nincs hurok 

             γ + ρ = V(G) = [V(G)] ha nincs izolált pont 

König: ps gráfban γ = τ , ha nincs izolált: α = ρ 

Hall : ps gráfban van A-t lefedő psítás <-> minden x eleme A : [N(X)]>=[X] 

 

Példák: 

 

1.Marx György 02.gyakorlat 3.példa és annak folytatása: 

Hét pályázó (A,B,C,D,E,F,G) van egy vállalatnál 6 munkahelyre.  

A                   1 

B                   1,6 

C                   2,3,4 

D    pályázik 2,5          -ös számú munkahelyre  

E                   3,4,5 

F                   1,6 

G                   6 

 

a.) ábrázoljuk a helyzetet páros gráffal 

                     1        2            3            4            5               6 

 

 

 

 

                     A         B          C            D           E              F                G  

 

A gráf nem öf, a szaggatottal jelölt rész és a normál vonal között nincs kapcsolat 

 

b.) döntsük el, betölthető –e mind a 6 munkahely, ha nem , max mennyi? 

Teljes psítás nem lehetséges, mert 7 pont nem psítható 6-tal. Az X=2,3,4,5-re nem 

teljesül a Hall tétel feltétele, azaz C,D,E pályázik 4 helyre.  

  

c.) Változik-e a helyzet, ha Ferenc elfogadja a 2-test is? Igen. 

d.)  Állapítsuk meg   τ (G)-t , α (G)-t,  ρ (G),-t, γ (G)-t ! 

 

τ (G) = min lefogó pontok :  

Mivel a max fokszámmal (3) 4 pont rendelkezik, de a gráfban 13 él van összesen , 

biztosan kell még egy pont. Így biztosan 5 pont kell, pl: 1,2,3,5,6-os számú. 

Másképp : τ = γ , mert nincs hurokél. 5 független él van, így 5 pontot várunk. 

Ez az érvelés mindig használható. 

 

α (G) = max független pontok: 

8 db kell, dbszámra a min lefogó komplementere Gallai I. miatt. Pl: A,B,2,,3,4,5,F,G 
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ρ (G) = min lefogó élek : 

8 db kell Gallai II. Miatt. Pl: A1, G6, B6, 1F, C2, D5, E3, E4 

 

γ (G) =max független élek: 

5 db van, mert τ = γ. Pl: 1B, C3, D5, E4, G6 

 

2. Bizonyítsuk be, hogy ha a egy ps gráf minden fokszáma 4, akkor van benne olyan kör, 

melynek hossza legalább 8.  

 

Ha a gráf ps, nem lehet benne C(2k+1) , azaz nincs benne ptln hosszú kör. 

Tekintsük a gráf 1 leghosszabb útját: ekkor a 0. pontból csak az 1,3,5,7-tel jelölt pontokba 

mehet a 4db él (mert 4 a fokszám, vastagítva), és mivel a leghosszabb utat tekintettük, így 

„kifelé” nem lehet további él (szaggatott). 

 

 

           7          6          5          4          3           2         1          0 

 

 

 

 

 

 

A (0,7) kör pont 8 hosszú. 

 

3. Legyenek A(i) és B(i), i=1,2,..n olyan m elemű halmazok, amelyek ugyanazt a T halmazt 

partícionálják (=felosztják). T nyilván m elemű. Igazoljuk, hogy van olyan σ   S(n) 

permutáció, amelyre A(i) B(σ (i)) semmilyen i-re (i=1,2,...,n) nem üres halmaz. 

 

Szemléltessük a halmazokat egy ábrán: 

                        

                 B(1)   B(2)                         

 

 

 

          A(1)  A(2)                                                A(n)  

 

 

 

 

                                                              B(n)           

 

                     m                               m  

 

A téglalap a T halmaz, melyet felosztunk kétféleképp. A függőleges oszlopok jelentik az A 

halmazokat, míg az átlósak a B-ket. Nagyon lényeges, hogy mind2 fajta halmaz m 

elemszámú, azaz az őket jelképező sávok egyformán m szélesek. A megadott permutáció azt 

jelenti, hogy van olyan átszámozása a B- halmazoknak (az indexeiknek), hogy  minden j-re:  

A (i)   B (j)  0. J az i-hez az  átszámozással kapott új index. 

 Képezzünk ebből gráfot. Az ábrán csak jeleztük, hogy vhogy ki fognak alakulni élek a 

gráfban, ezért szaggatottak a vonalak. 
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Ha A(i) és B(j) metszik egymást (azaz a metszetük nem 0), kössük őket össze. Ha ez minden 

j-re ez fennállt, a gráfnak van teljes psítása (minden A(i)B(j)-hez található csak).  Tehát be 

kell látnunk, hogy a gráfnak van teljes psítása. 

 

A(1) A(2) ...................................A(n) 

. 

. 

. 

. 

B(1) B(2) ....................................B(n) 

 

Teljes psítása akkor van, ha fenn áll a Hall-tétel, azaz A(1)...A(k) esetén min k db B(1)...B(L) 

létezik, aminek van metszete vele (össze van vele kötve). Még nem használtunk fele egy 

fontos adatot: [A(i)]=[B(j)]=m, azaz , hogy minden egyes halmaz azonos elemszámú. 

Az egyes A(i) halmazok diszjunktak (nincs közös elemük), mivel a T halmaz felosztásával 

keletkeztek, azaz ha k dbot tekintek közülük, összesen k*m elemet tartalmaznak. Tfhogy a k 

db A-beli halmaz által lefedett területbe csak k-1 db B-beli metsz bele. Ezek az eredeti T 

halmaz felosztásával keletkeztek, így ők is diszjunktak , azaz (k-1)*m elemük van, de így nem 

tudják lefedni az egész A-beli halmazok által lefedett területet. A B-beli halmazok ( legyen L 

db) által lefedett elemek száma L*m>=k*m, azaz L>=k.  

Így minden A-belinek van szomszédja B-ben, minden X eleme A-ra [N(X)] <=[X], azaz 

minden k db A(i) (i=1..k) szomszédai , B(j) (j=1...L) legalább annyian vannak mint az A(i) –

k. Teljesül a Hall-tétel feltétele. => Létezik teljes psítás. 

 

Ugyanez a példa kissé „romantikusabban ” is feladható: képzeljünk el egy képzeletbeli 

szigetet, ahol  n házaspár tengeti nyomorúságos életét. A sziget fel van parcellázva n db 

vadászterületre, minden házaspár pontosan 1 felett rendelkezhet (mivel a bigámia ismeretlen, 

ezért a halmazok diszjunktak). Továbbá fel van parcellázva a sziget n db mezőgazdasági 

területre is (ezek nem feltétlenül esnek egybe). Mutassuk meg, hogy minden házaspárhoz 

található olyan szigetdarabka, amelyet mind2 tevékenység szempontjából birtokolnak. Az 

előző bizonyítást kell alkalmazni A=vadászterület, B=mezőgazdasági terület, T=sziget 

területe adatokkal. Az egyes halmazok által tartalmazott elemek száma (az előbbi m) mondjuk 

legyen az általuk lefedett négyzetméterek száma. 
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További példák Rohla Tibortól: 

4. Határozzuk meg az alábbi gráfban a 4 görög betű értékét: 

 

 

 

 

Mivel a gráf nem ps (van benne 5 hosszú kör), így König tétlét nem alkalmazhatjuk ,de Gallait igen. 

α (G) = 2  (karikázva) -> τ (G) = 3 , γ (G) = 2  (szaggatott) -> ρ (G) =3 

 

5. Mennyi τ (Kn,m)?  

Kn,m azt a teljes ps gráfot jelöli, melynek 2 pontosztálya n és m pontokból áll. 

τ (Kn,m)>=min (n,m), azaz n és m közül a kisebbiknél kisebb vagy egyenlő a τ. Ugyanis: 

 

 

 

 

 

Tekintsük a kisebbik ponthalmaz minden egyes pontját, mindegyikükből minden másik , a nagyobbik 

ponthalmazban lévő pontba megy él, így kiválaszthatok annyi független élet, ahány pont a kisebbik 

halmazban van, azaz γ (G)>= min (n,m), mert nem tudhatom, melyik a kisebbik elemszám, a m vagy a 

n. Ismert, hogy τ (G) >= γ (G), ebből τ (G)>= min (n,m). 

 

6. Legyen dmax(G) egy gráfban a maximális fokszám. Bizonyítsuk be, hogy dmax(G) * τ (G) > = [E(G)]. 

A min lefogó pontok (τ) azok a pontok, amelyek a gráf minden  élét lefogják (elég ha csak az egyik 

végét), azaz minden élre 1 vagy 2 a lefogó pontok halmazában szereplő pont illeszkedik. Így ha 

szemléltetni akarjuk a lefogó pontokat, képzeljünk el egy halmazt, amiből a kifutó éleknek egyik vége 

mindenféleképp benne van a halmazban. A halmaz pontjai között is lehetnek élek, ezeket mindkét 

végükön lefogtuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haladjunk végig a példa élein, és a hozzájuk tarozó lefogó pontok fokszámait adjuk össze. Ha minden 

élet csak egy pont fog le (nincs él a karikán belül), akkor a pontok fokszámainak összege = élek 

száma. Ilyen gráf pl:  

 

 

 

                                                                 

 

Az egyik karikázott is 2 élet fog le, meg a másik is. 

Ellenkező esetben létezik olyan él, amelyet, így a lefogó pontok fokszámainak összege> E(G).  

Ilyen gráf pl: 
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Ezekben a példákban a lefogó pontok fokszámainak összege 6, de csak 5 él van a gráfban. Ennél még 

nagyobbat kapunk, ha a τ (G) db lefogó pont fokszáma helyett a legnagyobb fokszámot adjuk össze τ 

(G)-szer. Azaz dmax(G) * τ (G) > = [E(G)]. 

 

7. Igazoljuk, hogy egy hurokmentes G gráfban teljesül a τ (G) <= 2 γ (G) egyenlőtlenség.  

Ez a 2000.gyakorlatok 2. gyakorlat 7. Egy γ (G) méretű ponthalmaz végpontjainak halmaza lefogja az 

összes élet, ha lenne , amit nem fognak le, hozzávehettük volna a független élekhez. Τ (g)<= 2*γ (G) 

Másképp mondva: vegyünk egy γ (G9 méretű élhalmazt.  

Indirekt: ennek végpontjai lefogják az összes élet, mert  

ha nem, létezik még egy él, ennek azonban nem lehet  

közös végpontja egyetlen γ (G)-belivel sem, mert akkor  

már le lenne fedve. Így azonban  sikerült +1 független élet  

csinálnunk, azaz nem γ független élünk van, hanem γ (G)+1.  

Ellentmondás.                                                                                            γ (G) 

 


