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1. Soroljuk fel, mely relációtulajdonságokkal rendelkeznek az alábbi relációk:

a. osztója,
b. kisebb
c. kisebb vagy egyenlő,
d. testvére,
e. unokatestvére,
f. körmérkõzéses pingpongversenyen legyõzte.

2. Keressünk olyan relációt, amely

a. reflexív, de nem tranzitív,
b. antiszimmetrikus és reflexív,
c. antiszimmetrikus és nem tranzitív,
d. nem reflexív, nem tranzitív,
e. reflexív, nem tranzitív, szimmetrikus,
f. nem tranzitív, de trichotóm,
g. csupa nem (nem reflexív, nem tranzitív, nem szimmetrikus, nem antiszimmetrikus és nem trichotóm).

3. Határozzuk meg a következő esetekben az f ◦ g kompozíciót (az alaphalmaz a természetes számok halmaza):

a. f = g = {(x, y) | y = x+ 1}
b. f = g = {(x, y) | x az y osztója}
c. f = {(x, y) | y = x+ 1}, g = {(x, y) | y = x+ 2}

4. Az {1, 2, 3} halmazon keressünk két olyan relációt, melyek szimmetrikusak, de a szorzatuk nem szimmetrikus.

5. Aladár és Béla megkérdezik Ceciltől, hogy mikor van a születésnapja. Cecil csak annyit árul el, hogy a
következő tíz dátum közül valamelyik a születésnapja:

május 15 16 19
június 17 18
július 14 16

augusztus 14 15 17

Ezután megmondja Aladárnak a hónapot, Bélának pedig a napot. A két fiú között az alábbi párbeszéd zajlik le:
Aladár: Nem tudom, mikor van Cecil születésnapja, de tudom, hogy Béla sem tudja.
Béla: Mielőtt Aladár megszólalt, még nem tudtam, mikor van Cecil születésnapja, de most már tudom.
Aladár: Ja, akkor már én is tudom, mikor van a születésnapja.

Hogyan gondolkodtak a fiúk? Mikor van Cecil születésnapja?

6. Az alábbi ábrában egy 45 egység hosszú kígyó tekereg. Találjuk meg a pontos helyét (a feje és farka meg van
adva). A kígyó vízszintesen és függőlegesen kanyarog, de sehol sem érinti magát még sarkosan sem. Az ábra
szélén látható számok azt jelzik, hogy az adott sorban vagy oszlopban a kígyó hány egységnyi – nem feltétlenül
összefüggő – része található. A fekete mezők sziklák, ezeket a kígyó elkerüli.

3
6
4
8
2
5
4
4

2 7 3 4 3 6 7 4

1

45

Formalizáljuk a helyes kitöltés feltételét és írjunk programot az ellenőrzésre. Hogyan függ a futási idő a feladat
méretétől?


