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1. Pewien prostok¡t podzielono na nmniejszych prostok¡tów na dwa sposoby.
Chcemy narysowa¢ k kropek wewn¡trz du»ego prostok¡ta tak, aby w
ka»dym maªym prostok¡cie (zarówno z podziaªu pierwszego jak i drugiego)
byªa przynajmniej jedna kropka. Jakie jest minimalne mo»liwe k?

2. Tali¦ 52 kart rozkªadamy w 13 kupkach po 4 karty. Nast¦pnie staramy si¦
tak wybra¢ po jednej karcie z ka»dej kupki, by w rezultacie mie¢ w r¦ku
wszystkie 13 mo»liwych �gur. Czy dla dowolnego ukªadu kart jeste±my w
stanie taki zestaw wybra¢? Czy zawsze mo»na z pozostaªych na stole kart
wybra¢ kolejny taki zestaw, potem trzeci i w rezultacie podzieli¢ tali¦ na
cztery takie zestawy?

3. Udowodnij nast¦puj¡cy fakt: niech A1, . . . , An ⊂ X b¦d¡ sko«czonymi
zbiorami speªniaj¡cymi warunek Halla i takimi, »e ∀i ∈ [n], |Ai| ≥ t, gdzie
2 ≤ t ≤ n. Wówczas istnieje co najmniej t! URR dla rodziny zbiorów
A1, . . . , An.

4. Kwadratem ªaci«skim nazywamy kwadrat n × n, w którym na ka»dym
polu stoi liczba ze zbioru [n] tak, »e w ka»dej kolumnie oraz w ka»dym
wierszu jest ka»da liczba ze zbioru [n]. Prostok¡tem ªaci«skim nazywamy
prostok¡t o n kolumnach i m wierszach, gdzie 1 ≤ m ≤ n, w którym na
ka»dym polu stoi liczba ze zbioru [n] tak, »e w ka»dym wierszu ka»dy ele-
ment zbioru [n] wyst¦puje dokªadnie raz, za± w ka»dej kolumnie ka»dy
element zbioru [n] wyst¦puje co najwy»ej raz. Poka», »e ka»dy pros-
tok¡t ªaci«ski mo»na uzupeªnic do kwadratu ªaci«skiego wywnioskuj, »e
kwadratów ªaci«skich jest co najmniej n!(n− 1)! . . . 2!1!.

5. Graf dwudzielny to taki graf, w którym zbiór wierzchoªków V jest podzielony
na dwa rozª¡czne, niepuste zbiory V = B ∪W o tej wªasno±ci, »e ka»da
kraw¦d¹ ª¡czy pewien wierzchoªek ze zbioru W (zbiór wierzchoªków bi-
aªych) z pewnym wierzchoªkiem ze zbioruB (zbiór wierzchoªków czarnych).
Dla A ⊂ B de�niujemy zbiór N(A) ⊂ W s¡siadów zbioru A, czyli zbiór
czarnych wierzchoªków poª¡czonych kraw¦dzi¡ z pewnym wierzchoªkiem
ze zbioru A (analogicznie de�niujemy s¡siadów wierzchoªków biaªych).
Warunek Halla dla grafu dwudzielnego G = (B,W,E) to nic innego, jak
speªnienie nast¦puj¡cych nierówno±ci:

∀A ⊂ B |A| ≤ |N(A)|.

Poka», »e je±li |B| = n, oraz ∀b ∈ B, |N(b)| ≤ t, ∀w ∈W, |N(w)| ≤ t, gdzie
t ∈ [n], to graf G speªnia warunek Halla.
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6. Dwóch magików pokazuje sztuczk¦. Jeden z nich podaje komu± z pub-
liczno±ci tali¦ 124 ró»nych kart i prosi o wybranie dowolnych pi¦ciu. Nast¦p-
nie pokazuje drugiemu magikowi kolejno pewne cztery spo±ród tych kart,
a on na tej podstawie okre±la pi¡t¡ kart¦. Jak to mo»liwe? Wskazówka:
Skorzystaj z wcze±niejszego zadania.
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