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Az A pont és az e egyenes távolsága: d(A; e) vagy Ae
vagy 

Az A és B pont távolsága: AB vagy vagy d(A; B)

Az A és B pont összekötõ egyenese: e(A; B) 

Az f1 és f2 egyenesek szöge: vagy 

A B csúcspontú szög, melynek egyik szárán az A, 
másik szárán a C pont található: 

A C csúcspontú szög: 

Szög jelölése: 

Az A, B és C csúcsokkal rendelkezõ háromszög: 

Az ABC9 területe: T(ABC) vagy TABC

Az a, b és c oldalú háromszög fél kerülete: 

A derékszög jele: *

Az e egyenes merõleges az f egyenesre: 

Az e egyenes párhuzamos az f egyenessel: 

Egybevágóság: ,; 

Hasonlóság: 

A hasonlóság aránya: m

Az A pontból a B pontba mutató vektor: 

A v vektor: v vagy v vagy 

A természetes számok halmaza: N; {0; 1; 2; …}

Az egész számok halmaza: Z
{…; –2; –1; 0; 1; 2; …}

A pozitív, a negatív egész számok halmaza: 
Z+, Z– {1; 2; 3; …}, {–1; –2; –3; …}

A racionális, az irracionális számok halmaza: Q, Q* 

A pozitív, a negatív racionális számok halmaza: Q+, Q–

A valós számok halmaza: R

A pozitív, a negatív valós számok halmaza: R+, R–

Eleme, nem eleme a halmaznak: !, "; , 

Részhalmaz, valódi részhalmaz: 3, 1; , 

Nem részhalmaza a halmaznak: j; 

Halmazok uniója, metszete: ,, +; 

Halmazok különbsége: \; A \ B

Üres halmaz: Q, {}

Az A halmaz komplementere: 

Az A halmaz elemszáma: ; 

Zárt intervallum: [a; b]

Balról zárt, jobbról nyílt intervallum: [a; b[

Balról nyílt, jobbról zárt intervallum: ]a; b]

Nyílt intervallum: ]a; b[

Az x szám abszolút értéke: ; 

Az x szám egész része, tört része: [x], {x}; [2,3] = 2, 
{2,3} = 0,3

Az a osztója b-nek, b többszöröse a-nak: ; 

Az a és b legnagyobb közös osztója: (a, b); (4, 6) = 2

Az a és b legkisebb közös többszöröse: [a, b]; 
[4, 6] = 12

Az f függvény hozzárendelési szabálya: 
; 

; 

Az f függvény helyettesítési értéke az x0 helyen: 
; 

Az X sokaság átlaga: 

n faktoriális: n!; 4! = 4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1 = 24

Permutációk: Pn; Pn = n!, P4 = 4! = 24

Ismétléses permutációk: , (k + l + m # n);

; 

Variációk: ; ;

Ismétléses variációk: ; ; 

Kombinációk: vagy ;

; 
!
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A TANKÖNYV HASZNÁLATÁRÓL

A tankönyv elsõsorban a középszintû érettségi vizsga tananyagát tartalmazza, de megtalálhatóak benne
olyan témakörök is, amelyek az emelt szintû érettségi vizsga követelményrendszeréhez tartoznak, és a 10. év-
folyamon eredményesen tárgyalhatók. A tankönyvben a matematikai szemlélet fejlesztése a definíciókhoz
és a fogalmakhoz kapcsolódó tananyagelemek kidolgozásával történik. A matematika megértéséhez, sike-
res tanulásához feltétlenül hozzátartozik a bizonyítási készség kialakítása és fejlesztése. Minden lecke végén
összegyûjtöttük a fontosabb új fogalmakat. Kiegészítõ anyagként ajánljuk az olvasmányok és matematika-
történeti ismertetések, érdekességek elolvasását. 

A tankönyvben -tel (és apró betûvel), jól elkülönítve az emelt szintû érettségi vizsgán
elõforduló tananyagokat jelöltük.

Számos kidolgozott példa található a könyv minden leckéjében, amelyek fokozatosan vezetik be a ta-
nulókat az elsajátítandó tananyagba. A tananyag gyakorlását, elmélyítését, az otthoni tanulást és az érett-
ségi vizsgára való felkészülést a leckék végén kitûzött feladatok segítik. Ezeket a nehézségi szintjük szerint
is csoportosítottuk: 

= középszint, könnyebb;

= középszint, nehezebb;

= emelt szint, könnyebb;

= emelt szint, nehezebb feladat.

A leckék végén lévõ feladatok részletes megoldása megtalálható az interneten, a www.ntk.hu webol-
dalon.

Az érdeklõdõk vagy gyakorolni vágyók számára a leckék végén még további feladatokat is ajánlunk,
amelyeket a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó MATEMATIKA Gyakorló és érettségire felkészítõ fela-
datgyûjtemény családjából jelöltünk ki. 

Segíteni kívánjuk a diákok pályaorientációját, ezért néhány pályaképpel szeretnénk felhívni a figyelmet
a matematikatanulás hasznosságára. A pályaképekben megjelenõ fiataloktól megtudhatjuk, hogy jelenlegi
munkájuk során hogyan hasznosítják, amit korábban a középiskolában megtanultak.

A felkészüléshez ajánlott példatárak:

Gerõcs László – Orosz Gyula – Paróczay József – Szászné Dr. Simon Judit:
16125/I (+CD-n a megoldások) MATEMATIKA Gyakorló és érettségire felkészítõ feladatgyûjtemény I.
16126/I (+CD-n a megoldások) MATEMATIKA Gyakorló és érettségire felkészítõ feladatgyûjtemény II.

Czapáry Endre – Czapáry Endréné – Csete Lajos – Hegyi Györgyné – Iványiné Harró Ágota – 
Morvai Éva – Reiman István:
16127/I (+CD-n a megoldások) MATEMATIKA Gyakorló és érettségire felkészítõ feladatgyûjtemény III., Geometriai

feladatok gyûjteménye

E2

E1

K2

K1

Emelt szint

7
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A tavalyi tanévben elsajátítottuk a kombinatorika alapjait. Egyszerû összeszámlálási feladatokat ol-
dottunk meg, megismerkedtünk többek között az összeadási és szorzási szabállyal, a párosítás és a komp-
lementer leszámolás módszerével, s – olvasmány keretében – a logikai szita formulával. Ebben a tanév-
ben változatos kombinatorikai feladatok segítségével elmélyítjük ismereteinket. Rendszerezzük a sorba
rendezési és kiválasztási problémák megoldási módszereit, áttekintjük a kombinatorika jellegzetes gon-
dolatmeneteit és leggyakrabban alkalmazott bizonyítási eljárásait. Néhány példa ezek közül: invariáns tu-
lajdonságok alkalmazása, skatulya-elv, indirekt módszer.

Végül összegezzük az állítások tagadásával, a szükséges és elégséges feltételek alkalmazásával, vala-
mint a tétel és megfordításával kapcsolatos ismereteinket.

I. HALMAZOK,
KOMBINATORIKA

I. HALMAZOK,
KOMBINATORIKA
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1. VEGYES KOMBINATORIKAI FELADATOK

1. VEGYES KOMBINATORIKAI FELADATOK

Említettük az elõzõ tanévben, hogy egyszerû kombinatorikai feladatokat már a középkori kínai mate-
matikusok is vizsgáltak. Önálló tudományágnak azonban csak a XVII. század közepe óta tekinthetjük a ma-
tematika ezen területét; az is igaz viszont, hogy ekkor a korszak legnagyobb matematikusai értek el szá-
mottevõ eredményeket. Az elsõ, módszeres felépítésû kombinatorikakönyvek szerzõi Gottfried Wilhelm
Leibniz (1646–1716) német és Jacob Bernoulli (1654–1705) svájci matematikusok; s a nagy nevek közül
megemlíthetjük még Pierre Fermat (1601–1665) és Blaise Pascal (1623–1662) francia, valamint Leonhard
Euler (1707–1783) svájci tudósokat.

A kombinatorikai jellegû kutatások jelenleg a reneszánszukat élik. A programozás elterjedése, a számí-
tógép-hálózatok alkalmazása, az algoritmusok fejlesztése, az adat- és szövegfeldolgozás optimalizálása, a
gazdasági-politikai tervezés, a valószínûségi folyamatok szimulációi – mind-mind olyan területek, ahol kom-
binatorikai módszereket alkalmaznak. (Az utóbbi idõben a közgazdasági Nobel-díjat is többször matema-
tikai, ezen belül kombinatorikai jellegû eredményekért ítélték oda.)

A Római Birodalom uralma ellen Kr. u. 132-ben felkelés tört ki Palesztinában. A sikeresen harcoló zsidó
csapatok vezetõje Bar Kochba, az akkori nemzeti és vallási küzdelmek egyik vezéralakja volt. 

Egy ókori anekdota szerint Hadrianus császár elfogta a zsidók egyik kémét, s figyelmeztetésképpen, ször-
nyen megcsonkítva, visszaküldte õt az ellenséges táborba. Arra számított, hogy a szerencsétlen (akinek
hiányzott a keze, szemét kiszúrták, nyelvét kivágták) úgysem tudja elárulni az általa gyûjtött adatokat. Bar
Kochba mégis ki tudta hallgatni az emberét. A kémnek eldöntendõ kérdéseket tett fel úgy, hogy az fejével
igent vagy nemet tudott inteni, s így a hadvezér fontos információkhoz jutott.

Bar Kochba nagyszerû szellemi teljesítményére a mai napig emlékezünk: a népszerû barkochba játék-
nak a fenti történet az eredete.1 (Az Interneten további érdekességeket találhatunk.)

Fermat eredetileg jogásznak tanult, csak szabad idejében foglalkozott a matematiká-
val és fizikával. Kora legkiválóbb tudósai közé tartozott, nagyszerû eredményeket ért el
a számelmélet és a geometria területén, elõfutára volt az analízis és a valószínûség-szá-
mítás mûvelõinek. Szélsõérték-számítási módszerét eredményesen alkalmazta a fizikai
problémák megoldása során is (Fermat-elv). Hírhedtté vált egy problémája, a „nagy Fer-
mat-sejtés”, amelynek megoldása évszázadokig a legnevesebb matematikusoknak sem
sikerült. Végül 1994-ben Andrew Wiles bizonyította a sejtést.

A svájci Bernoulli-család több generáción keresztül híres
volt nagyszerû matematikus és fizikus tagjairól. Jacob Bernoulli
kombinatorikai munkája mellett kiváló eredményeket ért el
az analízis, a végtelen sorok, a differenciálegyenletek és a va-
riációszámítás területén és a valószínûség-számítás megala-
pozásában. Nevét õrzi a Bernoulli-egyenlõtlenség, vagy a nagy

számok Bernoulli-féle törvénye.
Jacob unokaöccse, Daniel Bernoulli nevével a fizikaórán találkozhatunk: tõle szár-

mazik például az áramló folyadékokra és gázokra vonatkozó híres Bernoulli-egyenlet. Jacob Bernoulli
(1654–1705)

Pierre Fermat
(1601–1665)

1 A játékot – magyar nyelvterületen – állítólag egy Budapesten 1900-ban bemutatott színdarab hatására kapcsolták
össze Bar Kochba nevével.

Bar-Kochba
pénzérméje
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I. HALMAZOK, KOMBINATORIKA

1. példa

Megoldás

2. példa

Anna és Béla barkochbáznak. Anna gondol egy 30-nál nem nagyobb pozitív egész számra, Béla pedig
a lehetõ legkevesebb eldöntendõ kérdéssel megpróbálja a számot kitalálni. („Rákérdeznie” már nem kell.)
Legkevesebb hány kérdésre van szüksége Bélának? Milyen stratégia szerint kérdezzen?

A szám kitalálásához nyilván elég legfeljebb 29 kérdés, ha Béla sorban megkérdezi, hogy a gondolt szám
vajon az 1, vagy a 2, vagy a 3, …, vagy pedig a 29. (A 30-ra nem kell rákérdeznie: ha – legrosszabb eset-
ben – az elsõ 29 kérdésére „nem” választ kapott, akkor már csak a 30 lehet a gondolt szám.)

Ügyesebben jár el Béla, ha egy-egy kérdésével egyszerre több számról is információt gyûjt. Ekkor a még
szóba jöhetõ számokat két részre osztja, s megkérdezi, hogy a gondolt szám benne van-e az egyik csoport-
ban. Érdemes a szóba jöhetõ számokat két egyenlõ vagy közel egyenlõ elemszámú halmazra bontani. (Ha a
két halmaz elemszáma nem egyenlõ, akkor „balszerencsés” válasz esetén a nagyobbik halmazba kerül a
gondolt szám, s ezzel kell folytatni a kérdezést; ekkor pedig általában több további kérdésre van szükség.)

Ezzel a felezéses technikával 5 kérdésbõl ki lehet találni a gondolt számot. Ha például az elsõ kérdés az,
hogy „A gondolt szám nagyobb, mint 15?”, akkor a válasz után már csak 15 szám között lehet Anna száma
(akár igent mond, akár nemet). Tegyük fel, hogy a válasz „nem”. Ekkor a következõ kérdéssel ugyanígy kb.
felezhetjük a lehetõségeket, például: „A gondolt szám nagyobb, mint 8?” Ha a válasz „igen”, akkor csak a
9, 10, …, 15 számok jöhetnek szóba. Ha a válasz „nem”, akkor az 1, 2, …, 8 számokkal folytathatjuk a kér-
dezést. A következõ kérdés után legfeljebb 4, majd 2, végül csak 1 lehetõség marad.

Észrevehetjük, hogy a felezéses technika miatt 1 kérdésbõl legfeljebb 2, 2 kérdésbõl legfeljebb 4, 3 kér-
désbõl legfeljebb 8, általában n kérdésbõl legfeljebb 2n szám közül tudjuk kitalálni a gondolt számot. 

Béla tehát 5 kérdéssel az 1, 2, …, 32 számok közül is kitalálhatja, melyikre gondolt Anna; de ha az 
1, 2, …, 33 számokból indulunk ki, akkor már 6 kérdésre van szüksége. (Számok helyett bármilyen objek-
tummal is hasonlóan játszhatunk.)

Anna az ábra szerinti 5×3-as táblázat egyik mezõjére gondolt. A feladat
ugyanaz: Béla a lehetõ legkevesebb eldöntendõ kérdéssel megpróbálja a gon-
dolt mezõt kitalálni. Hogyan kérdezzen?

Kézenfekvõnek tûnik a megfelelõ oszlop és sor kitalálása. Legrosszabb esetben, egyesével kérdezve, a
gondolt mezõ oszlopát 4, sorát pedig 2 kérdésbõl kitalálhatja Béla, így összesen 4 + 2 = 6 kérdés ele-
gendõ.

Az elõzõ példánál látott felezési technikát alkalmazva a keresett oszlopot 3 kérdésbõl is meghatároz-
hatjuk. Az elsõ kérdésben például {a, b, c} és {d, e} csoportokra osztjuk az oszlopokat. Balszerencsés eset-
ben az {a, b, c} halmazzal folytatjuk a kérdezést, ahonnan 2 további kérdés elegendõ az oszlop meghatá-
rozásához.

Tovább javítható a stratégia. Anna a 3 ⋅ 5 = 15 mezõ valamelyikére gon-
dolhatott. Mivel 15 < 16 = 24, így Bélának 4 kérdés is elegendõ. Például az
ábrán látható módon sorszámozza az egyes mezõket, s a továbbiakban ennek
megfelelõen az 1, 2, …, 15 számokra tesz fel „felezõ” kérdéseket.

a
1

2

3

b c d e

Megoldás
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1. VEGYES KOMBINATORIKAI FELADATOK

Egy 6×6-os táblából a két átellenes sarokmezõt kivágjuk. A maradék 34 mezõ lefedhetõ-e hézagmente-
sen és átfedés nélkül 1×2-es méretû dominókkal? (Minden dominó pontosan két mezõt fed le a táblából.) 

A dominók elhelyezésével sokáig próbálkozhatunk, de nem járunk sikerrel. Mi lehet ennek az oka? Ho-
gyan bizonyíthatnánk be, hogy a teljes fedés nem lehetséges?

A teljes fedés kisebb méretû táblák esetén sem sikerül. Például az ábra szerinti, 4×4-es hiányos tábla
bal felsõ mezõjére a kezdõ dominót vízszintesen vagy függõlegesen helyezhetjük. Ha az 1-es jelû dominó
vízszintes, akkor az x-szel jelölt mezõ fedését csak a 2-es dominó elhelyezésével érhetjük el.

Hasonlóan az y mezõ fedése csak a 3-as dominóval lehetséges, ezután a z csak a 4-essel, és így tovább.
Miután körbeérünk, két mezõ kimarad, a teljes fedés nem lehetséges.

Ha az 1-es jelû dominó függõleges helyzetû, akkor az x és y mezõk szükséges fedése miatt a 2-es és 3-
as dominók helyzete egyértelmûen adódik. 

A teljes fedés most sem valósítható meg, mert a két z-vel jelölt mezõ közül csak az
egyik fedhetõ le.

A 4×4-es hiányos tábla a kívánt módon tehát nem fedhetõ le 2×1-es dominókkal,
de ennek a bizonyítási módnak az alkalmazása, az összes eset áttekintése, 6×6-os táb-
lán bonyolult és hosszadalmas lenne. Más utat kell keresnünk.

Színezzük be a 6×6-os hiányos tábla mezõit sakktáblaszerûen, felváltva feketére és
fehérre! Ha eredetileg a két megmaradt sarokmezõ például fehér, akkor 18 fehér és 16
fekete mezõ lesz a táblán. Észrevehetjük, hogy bármely dominó, amelyet a táblára he-
lyezünk, mindig egy fehér és egy fekete mezõt fed le. Tehát legfeljebb 16 dominó he-
lyezhetõ el a táblán, a teljes fedés nem lehetséges. (Legalább két fehér mezõ kimarad.)

Egy papírlapot kezdetben 3 részre vágunk, majd az így kapott darabok közül az egyiket további 3 vagy 5 részre vág-
juk szét. Az eljárást folyamatosan ismételjük: az egyes darabok közül néhányat további 3 vagy 5 részre szétvágunk, és
így tovább. Kaphatunk-e eredményül 100 papírdarabot?

Ha egy papírlapot 3 részre vágunk, akkor a már meglévõ papírdarabok száma 2-vel nõ; ha pedig 5 részre, akkor 4-
gyel. A papírlapok száma kezdetben 1, majd 3; a következõ lépésben 5 vagy 7, vagyis páratlan. Minden további dara-
bolás a darabszámot 2-vel vagy 4-gyel növeli, vagyis a darabszám továbbra is páratlan marad. Sosem keletkezhet tehát
100 papírdarab (és semmilyen páros számú sem).

3. példa

Megoldás

5

5

6

4 4z 4 4

6

1 1 1 1 1

3 3 3
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4. példa

Megoldás

Emelt szint
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Az általunk vizsgált „papírok darabszámának a paritása” ún. invariáns (megmaradó, állandó) tulajdonság. A megol-
dásban azt használtuk ki, hogy az algoritmus során alkalmazható mûveletek (3, illetve 5 részre vágás) nem változtatnak
ezen a tulajdonságon. Mivel a feladat szerint a kezdõ- és végállapotban a papírlapok darabszámának a paritása külön-
bözõ, a kívánt darabolás nem végezhetõ el.

Van öt egyforma gyufásdobozunk. Összeépíthetõk-e ezek úgy, hogy közülük mindegyik pontosan három másikkal
érintkezzen?

A sokféle megoldás közül egy olyat mutatunk be, amelyik invariáns mennyiség felismerésén alapszik.
Amikor megpróbáljuk összeépíteni a gyufásdobozokat, akkor lépésenként megnézzük, hogy melyik skatulya me-

lyikkel érintkezik, s az így kapott „szomszédságok száma” a vizsgált mennyiség (és ennek paritása lesz az invariáns tu-
lajdonság).

Kezdetben a szomszédságok száma 0.
Amikor az elsõ két skatulyát, A-t és B-t összeérintjük, mindegyiknek 1-1 új szomszédja lesz. A szomszédságok száma

tehát 1 + 1 = 2. A C skatulyát összeérinthetjük az egyik skatulyával (ekkor a szomszédságok száma 2-vel nõ), vagy 
A és B mindegyikével (ekkor a szomszédságok száma 4-gyel nõ). Hasonló a helyzet a D és E skatulya elhelyezésekor is.
Attól függõen, hogy hány már korábban beépített skatulyát érintenek, a szomszédságok száma 2-vel, 4-gyel vagy 6-tal
nõhet.

A szomszédságok száma tehát az építkezés folyamán mindig páros. Ugyanakkor a végállapotban 5 skatulya mind-
egyike 3 másikat érintene, vagyis a szomszédságok száma 5 ⋅ 3 = 15 lenne. Mivel ez a szám páratlan, a kívánt konst-
rukció nem érhetõ el.

Érdekes, hogy a kapott eredmény nem függ attól, 
– hogy mit értünk érintkezés alatt (ez lehet pontbeli vagy felületi is);
– és hogy milyen alakúak az objektumok (például akár ki lehet nyitni az üres skatulyát; vagy gyufásdoboz helyett

vizsgálhatunk térbeli csillagokat is).

Egy kör alakú asztalra Anna és Béla felváltva egyforma méretû érméket helyez el úgy, hogy az érmék nem
fedhetik egymást. Az a játékos veszít, aki már nem tud újabb érmét az asztalra tenni. Melyiküknek van
nyerõ stratégiája? 

Anna nyerhet, ha kezdéskor érméjét az asztal közepére teszi, majd Béla minden lépése
után középpontosan szimmetrikusan helyezi el a saját érméjét. (A centrum az asztal közép-
pontja.) A lépési lehetõségek elõbb-utóbb elfogynak, s mivel Anna Béla minden lépésére tud
válaszolni, így Béla veszít.

5. példa

Megoldás

Emelt szint

6. példa

Fogalmak, nevek
Jacob Bernoulli;
Pierre Fermat;
invariáns 

tulajdonság;
invariáns mennyiség.

Megoldás
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1. VEGYES KOMBINATORIKAI FELADATOK

1. 

2. E1

3. K2

4. K2

5. E1

6. K2

7. K2

8. E1

9. E1

Ajánlott feladatok

Gyakorló és érettségire felkészítõ feladatgyûjtemény I. 133–144; II. 1–49.

Adott 9 külsõre egyforma érme. Az érmék közül az egyik hamis, tömege könnyebb a többinél.
Rendelkezésünkre áll egy kétkarú mérleg, mellyel összehasonlításokat tudunk végezni. 
K2 a) Legkevesebb hány mérésbõl lehet biztosan megtalálni a hamis érmét?
E1 b) Legkevesebb hány mérésre van szükség akkor, ha a hamis érme tömegérõl csak azt tud-

juk, hogy eltér a többiétõl? (Tehát nem ismert, hogy könnyebb vagy nehezebb, mint a
többi.) 

Anna és Béla barkochba játékukat kissé módosítják. Anna gondol egy 16-nál nem nagyobb po-
zitív egész számra, Béla pedig a lehetõ legkevesebb eldöntendõ kérdéssel megpróbálja a számot
kitalálni. („Rákérdeznie” már nem kell.) Most azonban Béla csak elõre rögzített kérdéseket tehet
fel, az egyes válaszok eredményétõl függetlenül. Azaz például leír egy papírra néhány kérdést,
majd Anna ezekre sorban válaszol, s a válaszok meghallgatása után kell Bélának kitalálnia a gon-
dolt számot. Legkevesebb hány kérdésre van szüksége ehhez?

Tekintsük a következõ 5×5-ös méretû számtáblázatot!
Válasszunk ki minden sorból és minden oszlopból egy-egy számot (ösz-
szesen ötöt) úgy, hogy a számok összege a lehetõ 
a) legkisebb; 
b) legnagyobb 
legyen!

Mivel egyenlõ az 1, 2, ..., 1000 számok számjegyeinek összege?

A bergengóciai Sárkánynak 77 feje van, a Királyfinak pedig olyan Varázskardja, amellyel egy csa-
pásra 7, 9 vagy 13 fejét tudja levágni a Sárkánynak. Igen ám, de az elsõ esetben a Sárkánynak
13 új feje nõ ki, a másodikban 18, a harmadik esetben pedig 10. Ha a Sárkány összes feje le-
hullott, nem nõ ki több. Le tudja-e gyõzni a Királyfi a Sárkányt? 

Két kupacban érmék vannak, az egyikben 6, a másikban 7 darab. Anna és Béla felváltva vehet
el valamelyik (de csak az egyik) kupacból tetszõleges számú, de legalább 1 érmét. Az a játékos
nyer, aki az utolsó érmét elveszi. 
a) Hogyan játsszon Anna?
b) Hogyan játsszon Anna, ha kezdéskor három kupacban rendre 1, 2, 3 érme van?

Egy 8×8-as sakktábla bal alsó sarkában egy bástya áll. Bejárható-e a sakktábla (bástyalépésekkel)
úgy, hogy a bástya minden mezõt pontosan egyszer érint, s a jobb felsõ sarokban ér véget az útja? 

Egy 3×3×3-as kockát az oldallapokkal párhuzamos síkokkal 27 darab egybevágó kis kockára
vágtunk. Elvehetjük-e ezeket a kis kockákat sorban egymás után úgy, hogy mindegyik elvett kocka
az elõzõvel lapszomszédos, s a „hámozás” végén a középsõ kis kocka megmarad?

Az x = 123 456 789 876 544 szám 15 jegyû, és 56 pozitív osztója van. Szorozzuk össze ezeket
az osztókat; mit kapunk eredményül?

FELADATOK

1
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16
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18

14
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2 3

7 8

4

95
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I. HALMAZOK, KOMBINATORIKA

2. A SKATULYA-ELV

A skatulya-elv mai megfogalmazását Dirichlet német matematikusnak tulajdonítjuk. Magát az
elvet már a legõsibb idõkben, a mindennapok során is alkalmazták, hiszen egyszerû, magától ér-
tetõdõ gondolatot nevezünk így.

Az alábbiakban a skatulya-elvet több alakban is kimondjuk, ezeket a feladatmegoldás során
igen jól hasznosíthatjuk. Az egyszerû elv segítségével nehéz problémák is meglepõen ügyesen
megoldhatók.

Egy iskolai vetélkedõn az a csapat kap jutalompontot, amelyik leggyorsabban talál két olyan ta-
nulót, akiknek a születésnapjuk az év ugyanazon napjára esik. Biztos, hogy található két ilyen diák az
iskolában? (Az iskola négy évfolyamos gimnázium, mindegyik évfolyamán száznál több tanulóval.)

Az iskolába 400-nál több tanuló jár. Mivel csak 366 napja van egy évnek, biztosan vannak
olyan tanulók, akik születésnapja az év azonos napjára esik.

Biztosak lehetünk-e abban, hogy Nagykanizsán van két olyan ember, akinek ugyanannyi haj-
szála van? És Pécsett? (Egy embernek kb. százezer hajszála van; tegyük fel, hogy senkinek sincs
száznegyvenezernél több.)

Nagykanizsa lakossága kevesebb, mint százezer; nem biztos, hogy van közöttük két olyan lakos, akik haj-
szálainak száma megegyezik.

Pécs lakossága több mint 150 000 fõ (2011-es adat), itt biztosan van két azonos számú hajszállal ren-
delkezõ lakos. 

Egy kirándulásra 25-en jelentkeztek. Igaz-e, hogy van közöttük három olyan ember, aki ugyanabban a
hónapban született?

Igaz. Ha minden hónapban legfeljebb ketten születtek volna, akkor csak 12 ⋅ 2 = 24 lehetne a kirán-
dulók száma.

A példák alapján általánosan is megfogalmazhatjuk a skatulya-elvet:

Peter Gustav Lejeune Di-
richlet (1805–1859) fran-
cia származású német
matematikus és fizikus.
Fontos eredményeket ért
el a számelméletben, az
analízisben és a mechani-
kában; a modern függ-
vényfogalom kialakítója.
Mestere Gauss volt. Gauss
halála után Dirichlet fog-
lalta el a göttingeni egye-
temen Gauss helyét.

1. példa

Megoldás

2. példa

Megoldás

3. példa

Megoldás

(1) Ha adott n számú skatulyában n-nél több tárgyat akarunk elhelyezni, akkor lesz legalább egy
olyan skatulya, amelybe legalább két tárgy kerül (n pozitív egész szám).
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2. A SKATULYA-ELV

Az 1. példában a „skatulyák” az év napjai, a „tárgyak” az iskola tanulói voltak.

A 3. példa alapján a skatulya-elv egy másik változata:

A 3. példában a „skatulyák” a lehetséges hónapok, a „tárgyak” pedig a kirándulók voltak, a paraméte-
rek értékei k = 2, m = 1 (n = 12).

A mindennapi életben õsidõk óta, természetes módon alkalmazzuk ezt az egyszerû gondolatot. Amikor az õsember
három gyerekének négy gyümölcsöt adott, biztosan tudta, hogy lesz közöttük olyan, akinek legalább két gyümölcs jut; ha
pedig 3 ⋅ 4 + 1 = 13 gyümölcsöt osztott szét, biztosan volt olyan a gyerekek között, aki legalább öt gyümölcsöt kapott.

Legalább hányan jelentkeztek a kirándulásra, ha biztosan található 6 olyan ember, aki azonos hónap-
ban született? 

A skatulya-elvet most fordított irányban alkalmazzuk. „Legrosszabb” esetben minden hónapban éppen
5 kiránduló született, ez 12 ⋅ 5 = 60 kirándulót jelent. Ha tehát a kirándulók száma legalább 60 + 1 = 61,
akkor biztosan vannak hatan, akik azonos hónapban születtek.

Az osztály 12 tanulója dolgozatot írt.
a) Igaz-e, hogy van közöttük három, aki azonos érdemjegyet kapott?
b) Igaz-e, hogy biztosan van közöttük négy, aki azonos érdemjegyet kapott?
c) Néhány tanuló javítani szeretne, ezért utólag csatlakozik az eredeti dolgozatírókhoz. Hány dolgozat-

író esetén lehetünk biztosak abban, hogy legalább négyen 3-ast kaptak? 

a) Igaz. 5-féle érdemjegy van, s 12 > 5 ⋅ 2 + 1 = 11.
b) Az állítás nem igaz. Lehet, hogy van négy olyan tanuló, aki azonos osztályzatot kapott, de ez nem biz-

tos. Például az 5, 4, 3, 2, 1 osztályzatok száma lehet rendre 3, 3, 2, 2, 2.
c) Akárhány tanuló ír utólag dolgozatot, soha nem lehetünk biztosak abban, hogy legalább négyen 

3-ast kapnak. (Lehet, hogy soha senki sem kap 3-ast.)

Vigyázzunk: a skatulya-elv állítása sohasem vonatkozik pontos számokra! Csak azt állíthatjuk a példá-
ban, hogy (5 skatulya és 12 tárgy esetén)

– legalább egy skatulyába legalább három tárgy kerül.
Hát persze:
– lehet, hogy több skatulyába (nem pontosan egybe) kerül három tárgy: például az 5, 4, 3, 2, 1 skatu-

lyákba rendre 3, 3, 3, 1, 2 darab;
– s az is lehet, hogy egyes skatulyákba nem pontosan három, hanem több tárgy kerül: például az 5, 4,

3, 2, 1 skatulyákba rendre 4, 1, 5, 0, 2 darab.

(2) Adott n számú skatulya és (k ⋅ n + m) darab tárgy (k, n, m pozitív egészek). Ha a tárgyakat a ska-
tulyákba helyezzük, akkor lesz legalább egy olyan skatulya, amelybe legalább k + 1 tárgy kerül.

4. példa

Megoldás

5. példa

Megoldás
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I. HALMAZOK, KOMBINATORIKA

Emelt szint

Igaz-e, hogy a r tizedestört-alakjában van olyan számjegy, amelyik végtelen sokszor elõfordul?

A r irracionális szám. Ha végtelen tizedestört-alakjában a 0, 1, 2, …, 9 számjegyek mindegyike véges sokszor for-
dulna elõ, akkor a tizedes törtje is csak véges hosszú lehetne. Tehát az állítás igaz.

A skatulya-elv harmadik változatát alkalmaztuk:

A megoldás során (éppúgy, mint a 3. példában) a tavalyi tanévben megismert indirekt módszert alkal-
maztuk, amikor az állítás ellentettjérõl láttuk be, hogy hamis. Az indirekt okoskodás a késõbbiekben is gyak-
ran alkalmazható. 

Egy dobozban 10 piros, 20 zöld és 40 sárga golyó van. Bekötött szemmel legalább hány golyót kell ki-
vennünk a dobozból, hogy a kihúzottak között biztosan legyen 

a) zöld;
b) legalább két különbözõ színû;
c) három különbözõ színû;
d) négy azonos színû (mindegy, hogy melyik színben);
e) minden színbõl öt;
f) 12 azonos színû golyó?
g) Hány húzásnál lehetünk biztosak abban, hogy van két szomszédos sárga húzás?

a) „Legrosszabb esetben” kihúzzuk a 10 piros és 40 sárga golyót, így 10 + 40 + 1 = 51 kihúzott golyó
között biztosan lesz zöld.

b) 41. Legrosszabb esetben kihúzzuk a 40 darab egyszínû sárga golyót.
c) 61. Legrosszabb eset 20 zöld és 40 sárga golyó kihúzása.
d) 3 ⋅ 3 + 1 = 10. Ha csak 9 golyót húzunk ki, elõfordulhat, hogy mindegyik színbõl éppen három

golyó van.
e) Legrosszabb eset, ha zöldbõl és sárgából kihúzzuk az összes golyót, s pirosból csak négyet. Eredmény:

20 + 40 + 4 + 1 = 65.
f) 10 piros, 11 zöld és 11 sárga golyó húzása még nem elég: 10 + 11 + 11 + 1 = 33 golyót kell ki-

húznunk.
g) Kihúzzuk a 20 zöld és 10 piros golyót, felváltva 30 sárga golyóval. A 30 golyópár húzása után követ-

kezõ két golyó biztosan sárga. Legrosszabb esetben sárga golyóval kezdtünk, ekkor 30 ⋅ 2 + 2 = 62
golyó kihúzása esetén már biztosan van két szomszédos sárga húzás is. 

(3) Ha n számú skatulyában végtelen sok tárgyat helyezünk el, akkor lesz legalább egy olyan skatu-
lya, amelyben végtelen sok tárgy van. (Azaz nem lehet mindegyik skatulyában véges sok tárgy.)

7. példa

Megoldás

6. példa

Megoldás
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2. A SKATULYA-ELV

Egy 10×10-es táblázat minden cellájába beírjuk a –1, 0, 1 számok valamelyikét. Lehetséges-e olyan
beírási mód, hogy a tábla minden egyes sorába, minden egyes oszlopába és a két átlójába írt számok összege
mind különbözõ szám? 

A beírás nem lehetséges. Egy-egy sor, oszlop vagy átló mentén a beírt számok összege –10-tõl 10-ig ter-
jedhet, tehát 21-féle lehet. A 10 sor, 10 oszlop és 2 átló összesen 22 összeget határoz meg, így – a skatu-
lya-elv miatt – biztosan van közöttük két egyenlõ.

Hasonló okoskodással mutatható meg, hogy a beírás tetszõleges méretû, n × n-es táblázat esetén sem
lehetséges.

Egy szabályos hatszög alakú céltábla oldala 10 cm. A céltáblát 7 lövés érte. Igaz-e,
hogy biztosan van két olyan találat, amelyek távolsága 10 cm-nél kisebb?

A szabályos hatszöget az ábra szerint hat darab egybevágó háromszögre bontjuk fel.
A skatulya-elv szerint van olyan háromszög, amelybe (legalább) két lövés került.

Mivel a háromszög oldala 10 cm, ezen két lövés távolsága 10 cm-nél kisebb.

Legfeljebb hány négyzetszám adható meg úgy, hogy közülük semelyik kettõ különbsége se legyen 
10-zel osztható?

A négyzetszámok végzõdése hatféle lehet: 0, 1, 4, 5, 6, 9. Hét négyzetszám között mindig van két azo-
nos végzõdésû, ezek különbsége tehát osztható 10-zel. Ezért legfeljebb hat négyzetszám adható meg a
kívánt módon.

8. példa

Megoldás

9. példa

Megoldás

10. példa

Megoldás Fogalmak, nevek
skatulya-elv;
Dirichlet.

Emelt szint

FELADATOK

35 ember együttes életkora 525 év. Igaz-e, hogy kiválasztható közülük 20 ember úgy, hogy élet-
koruk összege legalább 300 év legyen?

Egy szabályos háromszög alakú céltábla oldala 1 méter. A céltáblát 10 lövés érte. Igazoljuk, hogy
van két olyan találat, amelyek 34 cm-nél közelebb vannak egymáshoz!

1. K2

2. K2
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I. HALMAZOK, KOMBINATORIKA

Adott 9 általános helyzetû pont a síkon. (A pontok közül semelyik három nincs egy egyenesen.) Két egye-
nest húzunk úgy, hogy ezek a 9 pont egyikén sem mennek át. Tekintsük azokat a háromszögeket, amelyek
csúcsait az adott pontok közül választjuk ki. Bizonyítsuk be, hogy bárhogyan is húztuk a két egyenest, min-
dig lesz olyan háromszög, amelynek oldalait egyik egyenes sem metszi!

Az 1, 2, ..., 7 számok egy sorrendje a1, a2, ..., a7. Igazoljuk, hogy az S = (a1 – 1)(a2 – 2) ... (a7 – 7) szorzat páros!

A tovább már nem egyszerûsíthetõ alakú racionális szám tizedestört-alakjában legfeljebb milyen hosszú

lehet a periódus? (a, b pozitív egész számok)

Adott a síkon végtelen sok pont. Igazoljuk, hogy végtelen sok különbözõ távolság lép fel közöttük!

Hét teherautóval – melyek teherbírása egyenként 3 tonna – 50 darab követ szeretnénk elszállítani. A kövek
rendre 370, 372, 374, …, 468 kg súlyúak. El lehet-e egy fordulóval szállítani a köveket?

33 különbözõ pozitív egész szám összege 1087. Legalább hány páros szám van az összeadandók között?

Bergengóciában négy híres klub mûködik, jelöljük ezeket A, B, C és D-vel. Egy 9 fõs baráti társaság tagjai-
ról kiderül, hogy mind a négy klubnak éppen 7-7 közülük a tagja. Amikor ezt egyikük meghallja, így szól:
„Milyen érdekes! Akkor biztosan van közöttünk olyan, aki tagja mind a négy klubnak!”

Vajon igaza van?

Bizonyítsuk be, hogy ha az 1, 2, …, 2n számokból kiválasztunk (n + 1) darabot, akkor ezek között lesz kettõ,
melyek relatív prímek!

Egy kör alakú asztalon 2400 darab 1 cm sugarú golyó helyezkedik el. Igazoljuk, hogy legalább még egy
ugyanekkora golyó lerakható az asztalra a többi elmozdítása nélkül, ha az asztal sugara legalább 1 méter!

Gyakorló és érettségire felkészítõ feladatgyûjtemény I. 51–75.

b
a

3. K2

4. K2

5. K2

6. E1

7. K2

8. E1

9. E1

10. E1

11. E1

Ajánlott feladatok
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3. SORBA RENDEZÉSI ÉS KIVÁLASZTÁSI PROBLÉMÁK I.

3. SORBA RENDEZÉSI ÉS KIVÁLASZTÁSI PROBLÉMÁK I.

A Bergengóc Nemzeti Bank igazgatója új páncélszekrény vásárlását tervezi. Három komoly ajánlat közül
kell választania, mindegyik szekrény masszív, vastag falú, biztonságos. Az A típus úgy nyitható, hogy egy elõre
meghatározott, (titkos) hatjegyû számkombinációt kell beállítani a nyitás elõtt (bármelyik számjegy lehet 
0 is). A B szekrényen egymásra helyezve négy forgótárcsa van, ezeken kell rendre egy-egy számot beállí-
tani. A legnagyobb tárcsán 1-tõl 80-ig, a másodikon 1-tõl 60-ig, a harmadikon 1-tõl 40-ig, a negyediken
pedig 1-tõl 20-ig állíthatók a számok. Végül a C szekrényen a beállítható nyitókód a 0, 1, 2, 3, …, 9 szá-
mok egy sorrendje. (Itt kötelezõ mindegyik számjegyet pontosan egyszer felhasználni.)

A bank igazgatója úgy dönt, hogy azt a szekrényt vásárolja meg, amelyik jobban védett a véletlenszerû
nyitó próbálkozások ellen, vagyis amelyiknél többféle nyitókombináció állítható be. 

a) Melyik páncélszekrényt válassza az igazgató?
b) Nyugtassuk meg az aggódó igazgatót! Számoljuk ki, hogy ha egy-egy beállítás és próbálkozás átlago-

san 5 másodpercig tart (azaz igencsak serénykedik a képzelt betörõ), akkor mennyi ideig tart a „legrosszabb”
páncélszekrényen az összes kód végigpróbálása! 

A szorzási szabályt alkalmazzuk. Az A típusú szekrényen mindegyik számjegy 10-féle lehet, ezért összesen
10 ⋅ 10 ⋅ … ⋅ 10 = 106 a lehetséges beállítások száma. (Az elsõ számjegy 10-féle lehet, és ettõl függetlenül
a második számjegy szintén 10-féle stb.)

A B szekrényen az elsõ tárcsa 80-féleképpen állítható, a második 60-féleképpen, és így tovább. Össze-
sen 80 ⋅ 60 ⋅ 40 ⋅ 20 = 3 840 000 a lehetséges beállítások száma.

A C szekrény nyitókombinációjának elsõ számjegye 10-féle lehet; a második már csak 9-féle; a harma-
dik 8-féle stb. A lehetõségek száma 10 ⋅ 9 ⋅ 8 ⋅ 7 ⋅ 6 ⋅ 5 ⋅ 4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1 = 3 628 800. 

Korábban az n ⋅ (n – 1) ⋅ (n – 2) ⋅ … ⋅ 2 ⋅ 1 szorzat jelölésére bevezettük az n! (’n faktoriális’) szimbólu-
mot. Ezzel a jelöléssel élve a lehetõségek száma 10! (’10 faktoriális’).

a) A B típusú szekrény a „legjobb”. 
b) A „legrosszabb” A szekrény összes beállításának végigpróbálása 5 ⋅ 106 másodpercig tart. Ez köze-

lítõleg 1388,9 óra, ami 57,9 nap (étlen-szomjan, pihenés nélküli munkával számolva). Az igazgató va-
lóban megnyugodhat, a vásárlásnál a beállítható számok mennyisége nem kell, hogy szempont legyen.
(Inkább érdemes például a páncélszekrények árát összehasonlítania.)

Egy cukrászdában kilencféle fagylaltot árulnak. Közülük négy gyümölcsízû: alma, barack, citrom, dinnye;
és ötféle nem: fahéj, gesztenye, kávé, rumos dió, vanília. Béla igazi ínyenc: amikor fagylaltot vesz, figye-
lembe veszi az egyes gombócok sorrendjét is. Az egyhetes nyaralás minden napján vásárol, elõre tervezett
program alapján, s mindig különbözõ ízeket (azaz minden fajtából legfeljebb egy gombócot vesz). Hány-
féleképpen vásárolhat

a) négygombócos, csupa gyümölcsbõl álló fagylaltot (ez a hétfõi terv);
b) háromgombócos, nem gyümölcsbõl álló fagylaltot (kedd);
c) négygombócos fagylaltot, melyben nincs kávé és rumos dió (szerda);
d) négygombócos fagylaltot, melyben van vanília (csütörtök);
e) ötgombócos fagylaltot, melyet két gyümölccsel kezd és három nem gyümölccsel fejez be (péntek);
f) ötgombócos fagylaltot, melyben felváltva vannak a gyümölcs és nem gyümölcs gombócok (szombat);
g) ötgombócos fagylaltot, melyet gyümölccsel kezd, és almával vagy barackkal fejez be (vasárnap).

1. példa

Megoldás
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I. HALMAZOK, KOMBINATORIKA

Jelöljük a különbözõ ízeket a, b, c, d, F, G, K, R, V módon. A példák matematikai modellje mindegyik
feladatban a betûk egyes részhalmazai elemeinek sorba rendezése, esetleg bizonyos korlátozásokkal. (Min-
den betût csak egyszer használhatunk.)

a) Az a, b, c, d betûk összes lehetséges sorrendje 4! = 24.
b) Az ötféle F, G, K, R, V gombócból kiválasztunk hármat, s ezeket minden lehetséges módon sorba ren-

dezzük. A szorzási szabály miatt ezt 5 ⋅ 4 ⋅ 3 = 60-féleképpen tehetjük meg.
c) Az a, b, c, d, F, G, V hétféle gombócból négyet rendezünk sorba: 7 ⋅ 6 ⋅ 5 ⋅ 4 = 840 lehetõség.
d) A vanília a négy hely bármelyikén lehet. A maradék három helyre a maradék nyolcféle gombócból

hármat rendezünk sorba, ez 8 ⋅ 7 ⋅ 6-féleképpen lehetséges. A szorzási szabály miatt összesen 
4 ⋅ 8 ⋅ 7 ⋅ 6 = 1344 összeállítás lehetséges. 

Másképpen (komplementer leszámolás): Az összes négygombócos fagylalt száma 9 ⋅ 8 ⋅ 7 ⋅ 6. Azon
négygombócos fagylaltok száma, amelyekben nincs vanília: 8 ⋅ 7 ⋅ 6 ⋅ 5. „Jó = összes – rossz”; tehát
van vanília 9 ⋅ 8 ⋅ 7 ⋅ 6 – 8 ⋅ 7 ⋅ 6 ⋅ 5 = 8 ⋅ 7 ⋅ 6 ⋅ (9 – 5) = 8 ⋅ 7 ⋅ 6 ⋅ 4 esetben.

e) A két gyümölcs 4 ⋅ 3, a három nem gyümölcs 5 ⋅ 4 ⋅ 3-féle sorrendben vásárolható. 
Eredmény: 4 ⋅ 3 ⋅ 5 ⋅ 4 ⋅ 3 = 720.

f) Ha gyümölccsel kezd: 4 ⋅ 5 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ 2-féle, ha nem gyümölccsel: 5 ⋅ 4 ⋅ 4 ⋅ 3 ⋅ 3-féle sorrend lehetsé-
ges. Az összeadási szabály miatt összesen 4 ⋅ 5 ⋅ 3 ⋅ 4 ⋅ 2 + 5 ⋅ 4 ⋅ 4 ⋅ 3 ⋅ 3 = 1200-féle fagylaltot vehet.
(Az összeadási szabályt alkalmaztuk: vagy gyümölccsel kezd, vagy nem gyümölccsel.)

g) Esetszétválasztást végzünk. 
Ha az elsõ gombóc alma, akkor az utolsó barack. A közbülsõ három helyre a maradék hétféle gom-
bócból hármat rendezünk sorba: ez 7 ⋅ 6 ⋅ 5 = 210 eset.

Ugyanennyi lehetõség adódik akkor is, ha az elsõ gombóc barack, és az utolsó alma.
Végül ha az elsõ gombóc olyan gyümölcs, ami nem alma és nem barack, akkor 2-féleképpen vá-

lasztható. Az utolsó gombóc 2-féle lehet (alma vagy barack); a maradék három helyen pedig, mint
már láttuk, 7 ⋅ 6 ⋅ 5-féle sorrend lehetséges.

Vagyis ekkor 2 ⋅ 2 ⋅ 7 ⋅ 6 ⋅ 5 = 840 esetet kapunk.
Összesen 7 ⋅ 6 ⋅ 5 + 7 ⋅ 6 ⋅ 5 + 2 ⋅ 2 ⋅ 7 ⋅ 6 ⋅ 5 = 6 ⋅ 7 ⋅ 6 ⋅ 5 = 1260-féle fagylalt állítható össze.

7 6 5 22

7 6 5 ba

Az a) feladatban megállapítottuk, hogy az a, b, c, d betûknek 4! = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 számú lehetséges sor-
rendje van. A sorrendeket szakszóval permutációknak nevezik, azaz 4 különbözõ elem összes permu-
tációjának száma 4!. Hasonlóan az 1. példa C szekrényének nyitókombinációja esetén 10 objektum
összes permutációjának száma 10! = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ … ⋅ 10, általánosan pedig n különbözõ objektum esetén
a permutációk száma n! (n pozitív egész). 

Jelölés: P10 = 10!, Pn = n!.

A b) feladatban öt különbözõ elembõl (F, G, K, R, V) elõbb kiválasztottunk hármat, majd ezeket ren-
deztük sorba. Az így kapott F, G, K;  F, G, R;  F, G, V; … sorrendeket variációknak nevezzük. Számo-
lásunk alapján „5 különbözõ objektum 3-adosztályú variációinak száma” 5 ⋅ 4 ⋅ 3, amit V 5

3 = 5 ⋅ 4 ⋅ 3
módon jelölhetünk. Általában n különbözõ elem k-adosztályú variációinak száma

Vn
k = n ⋅ (n – 1) ⋅ (n –2) ⋅ … ⋅ (n – k + 1), ahol 0 < k # n egész számok. 

(Például a c) feladatban is 7 elem 4-edosztályú variációit számoltuk össze.)

Megoldás
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Az elõzõ példa fagylalt-összeállítási tervét annyiban módosítja Béla, hogy megengedi az esetleges is-
métlõdést is. Azaz egy-egy tölcsérben vagy kehelyben lehet több almaízû, barackízû stb. gombóc is. Hány-
féle összeállítás lehetséges most az egyes esetekben?

a) Mind a négy gombóc négyféle lehet, mert az egyes gyümölcsök ismétlõdhetnek is. Válasz: 44 = 256.
b) A modellben az ötféle F, G, K, R, V betûk mindegyike három helyre kerülhet: 53 = 125 eset.
c) 74 = 2401.
d) Komplementer leszámolást alkalmazunk. Összes lehetõség 94; nincs vanília 84 esetben; így az ered-

mény 94 – 84 = 2465.
e) 4 ⋅ 4 ⋅ 5 ⋅ 5 ⋅ 5 = 2000.
f) Ha gyümölccsel kezd: 4 ⋅ 5 ⋅ 4 ⋅ 5 ⋅ 4-féle, ha nem gyümölccsel: 5 ⋅ 4 ⋅ 5 ⋅ 4 ⋅ 5-féle sorrend lehetsé-

ges. Eredmény: 4 ⋅ 5 ⋅ 4 ⋅ 5 ⋅ 4 + 5 ⋅ 4 ⋅ 5 ⋅ 4 ⋅ 5 = 3600.
g) 4 ⋅ 93 ⋅ 2 = 5832 lehetõség.

Hányféle fagylalt állítható össze az alábbi gombócokból? (Minden megadott gombócot fel kell használni.)
a) a, a, b; e) a, a, b, b, c, d;
b) a, a, b, c; f) a, a, a, b, b, c, d;
c) a, a, b, c, d; g) a, a, b, b, c, c.
d) a, a, a, b, c, d;

A feladatok matematikai modellje szerint az egyes betûk összes sorrendjét kell meghatározni.
a) Egyszerûen felsorolhatjuk az összes esetet: a, a, b; a, b, a; b, a, a. Eredmény: 3.
b) Ha a rendezendõ objektumok száma növekszik, akkor az összes eset felsorolása egyre nehézkesebb. A hasonló

feladatokra érdemes tehát valamilyen általános módszert keresni. A következõ gondolatmenettel érhetünk célt. 
Tegyük fel, hogy a két a különbözõ; jelöljük õket például a1-gyel és a2-vel. Ekkor az a1, a2, b, c elemek összes
sorrendje a kérdés, ez 4!. De az így számolt sorrendekben – a1 és a2 azonossága miatt – minden tényleges sor-
rendet kétszer számoltunk, hiszen a1 és a2 felcserélhetõ. (Például a1ca2b és a2ca1b megegyeznek.) Ezért a való-

ban különbözõ sorrendek száma = 12.

c) Ha a két a betû különbözne, 5!-féle sorrendet kapnánk. Mivel egyformák, felcserélhetõk, így a sorrendek száma

= 60.

d) Ha a három a különbözõ lenne (például a1, a2, a3), akkor 6!-féle sorrendet kapnánk. De most az 
a1, a2, a3 betûk egymás között 3!-féleképpen cserélgethetõk, s a cserével kapott sorrendek valójában – az ere-

deti feladat szempontjából – megegyeznek. A különbözõ sorrendek száma tehát = 120.

e) A szorzási szabályt alkalmazzuk: osztanunk kell a két darab a miatt 2!-sal, és a két darab b miatt pedig ismét 2!-

sal. Eredmény: = 180.

f) Az elõzõ gondolatmenetet alkalmazva: = 420.

g) A 2-2 ismétlõdõ elem miatt háromszor kell osztanunk 2!-sal. Így az eredmény: = 90.! ! !
!

2 2 2
6
$ $

! !
!

3 2
7
$

! !
!

2 2
6
$

!
!

3
6

!
2
5

!
2
4
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