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1. Niech i ∈ [n], Fk(i) := {A ⊂ [n] : |A| = k, i ∈ A}. Poka», »e Fk(i)
jest maksymaln¡ rodzin¡ przecinaj¡c¡ k-elementowych podzbiorów [n].
Twierdzenie Erd®sa-Ko-Rado mówi, »e je±li n > 2k, to Fk(i) s¡ jedynymi
maksymalnymi rodzinami przecinaj¡cymi. Poka», »e zaªo»enie n > 2k

jest istotne, mianowicie niech n = 2k. Poka», »e istnieje 2(
2k−1
k−1 ) rodzin

przecinaj¡cych k-elementowych podzbiorów [n] maj¡cych
(
2k−1
k−1

)
elemen-

tów. Poka», »e tylko 2k z nich s¡ postaci Fk(i) dla i ∈ [n].

2. Poka», »e Zp jest ciaªem wtedy i tylko wtedy, gdy p jest liczb¡ pierwsz¡.
Sprawd¹, »e wielomian x2 + x + 1 nie ma pierwiastków w Z2. Niech α
b¦dzie pierwiastkiem wielomianu x2 +x+1 nad C. Rozwa»my przestrze«
liniow¡ nad Z2 rozpi¦t¡ przez α oraz 1. Poka», »e V ma cztery elementy,
oraz »e ma ono naturaln¡ struktur¦ ciaªa.

3. Poka», »e dla ka»dego niepustego A ⊂ [n] istnieje przecinaj¡ca rodzina F
podzbiorów [n] maj¡ca 2n−1 elementów i taka, »e A ∈ F .

4. Poka», »e najwi¦ksza rodzina Spernera podzbiorów [5] zawieraj¡ca zbiory
{1, 2} oraz {3, 4, 5} zawiera 8 zbiorów. Jak to si¦ ma do Twierdzenia
Spernera?

5. Niech S = {{1, 2, 3}, {1, 4, 5}, {1, 6, 7}, {2, 4, 6}, {2, 5, 7}, {3, 4, 7}, {3, 5, 6}}
b¦dzie rodzina podzbiorów [7]. Niech F b¦dzie rodzin¡ wszystkich podzbiorów
[7] zawieraj¡cych pewien element S. Poka», »e

(a) F jest rodzin¡ przecinaj¡c¡ podzbiorów [7],

(b) F zawiera 7 zbiorów rozmiaru 3, 28 zbiorów rozmiaru 4, 21 zbiorów
rozmiaru 5, 7 rozmiaru 6, oraz jeden rozmiaru 7.

6. Niech S = {A1, A2, . . . , Ad} b¦dzie rodzin¡ ró»nych podzbiorów [n] tak¡,
»e |Ai ∩Aj | = 1 dla wszystkich i 6= j. Niech ri b¦dzie liczb¡ elementów S
zawieraj¡cych i, gdzie i ∈ [n]. Udowodnij, »e∑

1≤i≤n

ri(ri − 1) = b(b− 1).

Wskazówka: Policz ile jest uporz¡dkowanych trójek (i, Aj , Ak), gdzie Aj 6=
Ak, Aj ∩Ak = {i} na dwa ró»ne sposoby.

1


