P°íklady ze cvi£ení z KGI
st°eda 2. 5.
1. Dokaºte následující tvrzení:
(a) Kaºdý nekone£ný spo£etný graf má nekone£n¥ velkou kliku nebo nekone£n¥ velkou nezávislou mnoºinu.
(b) Kaºdá nekone£ná posloupnost reálných £ísel obsahuje nekone£nou rostoucí podposloupnost, nekone£nou klesa jící podposloupnost nebo nekone£nou konstantní podposloupnost.
(c) Kaºdá nekone£ná spo£etná mnoºina bod· v rovin¥ obsahuje nekone£nou podmnoºinu
bod·, které v²echny leºí na spole£né p°ímce, nebo nekone£nou podmnoºinu bod·, z
nichº ºádné t°i neleºí na spole£né p°ímce.
2. P°edpokládejme, ºe vrcholy úplného grafu

KN

odpovídají £ísl·m

{1, 2, . . . , N }. Rozhodn¥te,

zda jsou následující tvrzení pravdivá:
(a) Pro kaºdé

k ∈ N existuje N ∈ N takové,
Kk obsahující vrchol 1.

ºe kaºdé 2-obarvení hran

KN

obsahuje jedno-

barevnou kopii
(b) Pro kaºdé

k ∈ N existuje N ∈ N takové, ºe kaºdé 2-obarvení hran KN obsahuje jednoKk , jejíº vrcholy tvo°í k -tici po sob¥ jdoucích £ísel {i, i+1, . . . , i+k −1}.

barevnou kopii
(c) Pro kaºdé

k ∈ N existuje N ∈ N takové, ºe kaºdé 2-obarvení hran KN
Kk , jejíº v²echny vrcholy jsou mocniny dvou.

obsahuje jedno-

barevnou kopii
3. Uvaºme tabulku s

N

°ádky a

N

sloupci, jejíº polí£ka jsou obarvena

b barvami. `Jednobarevná

podtabulka' je potom n¥jaká mnoºina (ne nutn¥ sousedních) °ádk· a sloupc· na jejichº
pr·se£ících se vyskytují jen polí£ka jedné barvy. Dokaºte následující tvrzení a snaºte se
získat co nejlep²í horní odhad pro
(a) Pro kaºdé

b

existuje

N

b

existuje

N

b

existuje

N

b-obarvení

tabulky

N ×N

obsahuje jednoba-

b-obarvení

tabulky

N ×N

obsahuje jednoba-

b-obarvení

tabulky

N ×N

obsahuje jednoba-

2 × 2.

takové, ºe kaºdé

revnou podtabulku tvaru

b.

1 × 10.

takové, ºe kaºdé

revnou podtabulku tvaru
(c) Pro kaºdé

v závislosti na

takové, ºe kaºdé

revnou podtabulku tvaru
(b) Pro kaºdé

N

10 × 10.

