Kombinatorické princípy 2
1. V galaxii Andromeda sa koná turnaj vo futbale, do ktorého sa prihlásilo 1 500 tímov. Organizátori
stanovili takéto pravidlá: remíza nie je povolená, teda každá hra musí mať víťaza a porazený je z
turnaja vylúčený. Koľko hier bude odohraných kým bude známy víťaz turnaja?
2. Uvažujme konvexný n-uholník. Predpokladajme, že žiadne tri jeho diagonály sa nepretínajú v jeho
vnútri (vrcholy n-uholníka nepovažujeme za priesečníky diagonál). Koľko priesečníkov vnútri nuholníka môžme dostať?


n
3. Dokážte, bez použitia vzorca pre výpočet binomického koeficientu, nk = n−k
, pre 0 ≤ k ≤ n.
4. Povieme, že podmnožina danej množiny je párna ak má párny počet prvkov, v opačnom prípade
povieme že je nepárna (prázdna množina je párna). Dokážte, že pre neprázdnu množinu

P sa npočet
jej párnych podmnožín zhoduje s počtom jej nepárnych podmnožín. Symbolicky,
=
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k≥0 2k+1 , pre n > 0. Návod: Jedna možnosť je aplikovať násobiaci princip, iná možnosť spočíva
v definovaní bijekcie z množiny nepárnych podmnožín do množiny párnych podmnožín.

P
5. Pomocou predchádzajúceho príkladu dokážte, že pre n > 0 platí k≥0 (−1)k nk = 0.
6. Koľko kladných deliteľov má číslo 6? Tá istá otázka pre číslo 8, číslo 24, číslo 4 · 25 · 7. Všeobecne:
Koľko kladných deliteľov má kladné celé číslo n?
7. Koľko je funkcií z {1, . . . , n} do {1, . . . , n} ktoré nie sú prosté?
8. Predpokladajme, že v rovine sú dané dve rovnobežné priamky, pričom na jednej je vyznačených m
bodov a na druhej je vyznačených k bodov. Koľko trojuholníkov s vrcholmi vo vyznačených bodoch
môžeme dostať?
9. Uvažujme rovnostranný trojuholník s dĺžkou strany n, ktorý je rozdelený na jednotkové trojuholníky
ako na obrázku pre n = 5. Nech f (n) počet ciest z horného trojuhoníka do trojuholníka v strede
posledného riadku, pričom susedné trojuholníky na ceste majú spoločnú stranu, cesta nikdy nejde
zdola nahor (z nižšieho riadku do vyššieho) a nikdy nevedie do trojuholníka ktorý už navštívila. Na
obrázku je vyznačená jedna takáto cesta pre n = 5. Určte f (2015). Návod: na obrázku si všimnite,

že taká cesta pretne každú zo štyroch úrovní v presne jednom segmente danej úrovne.
10. Kombinatorickou úvahou dokážte: Pre k > 0 platí
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Návod: Uvažujte n prvkovú množinu, ktorá obsahuje prvky a, b, c. Aký je počet takých jej kprvkových podmnožín, ktoré obsahujú aspoň jeden z prvkov a, b, c?

11. Kombinatoricky dokážte: Pre n ≥ 1 platí
(x − 1)(1 + x + x2 + · · · + xn−1 ) = xn − 1.
Návod: dvomi spôsobmi určte počet takých slov dĺžky n v abecede {1, . . . , x} ktoré majú aspoň
jednu zložku rôznu od x. Pokiaľ ide o ľavú stranu rovnosti, slová rozdeľte do skupín podľa prvej
zložky rôznej od x. Predpokladajte, že x je kladné celé číslo.)

