Domácí úkol z Kombinatoriky a graf· I

sedmá série, verze pro cvi£ení ve st°edu 14:00
Termín odevzdání: nejpozd¥ji ve st°edu 9. 4. ve 14:00.
ísla ve £tvere£ku jsou po£ty bod·.
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1. Nech´

M

je matice £ísel tvaru

10 × 10,
M

vyskytuje práv¥ desetkrát. Ukaºte, ºe

obsahující £ísla

{1, . . . , 10},

kaºdé £íslo se v matici

má °ádek nebo sloupec obsahující aspo¬ £ty°i r·zná

£ísla.
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2. Turistický klub má 100 £len·. Pro své £leny klub zorganizoval 10 vlastiv¥dných exkurzí.
Kaºdý £len klubu se mohl zú£astnit libovolného po£tu exkurzí, ov²em na kaºdé exkurzi bylo
nejvý²e 30 ú£astník·. Dokaºte, ºe existují dva £lenové klubu, kte°í nikdy nebyli na exkurzi
spole£n¥, tj. na kaºdé exkurzi byl nejvý²e jeden z nich.
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3. Nech´

G

je rovinný graf, v jehoº rovinném nakreslení jsou dv¥ st¥ny ohrani£ené kruºnicí

délky 3, dv¥ st¥ny ohrani£ené kruºnicí délky 4, £ty°i st¥ny ohrani£ené kruºnicí délky 5 a
jedna st¥na ohrani£ená kruºnicí délky 6. Jiné st¥ny v nakreslení

G

nejsou. Ukaºte, ºe

G

má

aspo¬ jeden vrchol stupn¥ v¥t²ího neº 3. (Nápov¥da: kdyº budete znát po£et hran, tak z
Eulerova vzorce zjistíte i po£et vrchol·.)

Následující p°íklad je p°evzatý z p°edchozí série. Pokud uº jste n¥kterou jeho £ást vy°e²ili v
p°edchozí sérii, nemusíte ji samoz°ejm¥ °e²it znovu.
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4. M¥jme mnoºinový systém

S = {S1 , . . . , Sn }.

Dokaºte, ºe následující dv¥ tvrzení jsou ekviva-

lentní:
1. Ze systému

S

m·ºeme odebrat nejvý²e deset mnoºin tak, aby zbývající mnoºiny m¥ly

systém r·zných reprezentant·. (Formáln¥ °e£eno,
2. Systém

S

∃S0 ⊆ S : |S0 | ≥ n − 10

splní následující Hallovu podmínku s decitem:

∀I ⊆ {1, 2, . . . , n} :

[

Si ≥ |I| − 10.

i∈I
Za d·kaz jedné implikace dostanete jeden bod, za d·kaz obou t°i body.

a

S0

má SRR.)

