
Gyakorlati feladatok 2016. november 24.

1. Egy 28-as létszámú osztályban 4 jutalmat osztanak ki. Hányféleképpen
történhet meg ez, ha

a. a jutalmak egyformák, és egy tanuló legfeljebb egy jutalmat kaphat,
b. a jutalmak egyformák, és egy tanuló több jutalmat is kaphat,
c. a jutalmak különbözők, és egy tanuló legfeljebb egy jutalmat kaphat,
d. a jutalmak különbözők, és egy tanuló több jutalmat is kaphat?

2. Hány olyan ötjegyű szám van, melynek a jegyei

a. szigorúan monoton nőnek,
b. monoton nőnek,
c. szigorúan monoton csökkennek,
d. monoton csökkennek?

3. Bizonyítsuk be, hogy minden természetes számnak van olyan többszöröse,
mely csak 0-t és 1-est tartalmaz.

4. Legyenek a1, a2, . . . , a100 egész számok. Bizonyítsuk be, hogy létezik néhány,
amelyeknek az összege osztható 100-zal.

5. Hányféleképpen lehet a 100-at három pozitív egész összegére bontani, ha a
tagok sorrendje nem számít?

6. Hány megoldása van az |x|+ |y| < 100 egyenlőtlenségnek az egészek körében?

7. Hányféleképpen lehet az egymilliót három pozitív egész tényező szorzatára
bontani, ha a sorrend is számít? És ha nem számít?

8. Hány A→ B függvény létezik, ha |A| = n és |B| = k?

9. Hány A→ B bijektív függvény létezik, ha |A| = n és |B| = n?

10. Hány A→ B injektív függvény létezik, ha |A| = n és |B| = k?

11. Hány A→ B szigorúan monoton növő függvény létezik, ha A = {1, 2, . . . , k}
és B = {1, 2, . . . , n}?

12. Hány olyan n-jegyű szám van, mely csupán az 1, 2, 3 számjegyeket tartal-
mazza, de mindegyiket legalább egyszer?

13. Nyolc különböző fényképet akarunk 5 különböző borítékba betenni. Hány-
féleképpen tehetjük ezt meg, ha egyetlen boríték sem maradhat üresen?

14. Az ötös számrendszerben a legfeljebb 8-jegyű számok között hány olyan
van, melynek jegyei között az 1, 2, 3, 4 legalább egyszer előfordul?

15. Határozzuk meg a következő összeget a binomiális tétellel:
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