משפט האפסים הקומבינטורי – אוסף בעיות
 )1ליד כל אחד מקודקודיו של מצולע בעל  111צלעות כתובים שני מספרים שונים .הוכיחו כי ניתן למחוק מספר
אחד ליד קודקוד (ולהשאיר אחד) ,כך שליד כל שני קודקודים סמוכים יהיו כתובים מספרים שונים.
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קבוצות שונות ,שמחולקות לשני צבעים – כחולות ואדומות .לוקחים את כל הקבוצות
 )6ישנה משפחה של
קבוצות שונות.
שהן הפרש סימטרי של קבוצה כחולה וקבוצה אדומה .הוכיחו כי מתקבלות לפחות
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 )8פיראט שט מסביב לים העגול ,שאורכו קילומטרים ( ראשוני) .נקודת ההתחלה שלו שלמה אך לא ידועה.
מהירות הפיראט היא קמ"ש בכיוון השעון ,שלמה אך לא ידועה גם כן (כך שבכל שעה עגולה הפיראט נמצא ליד
אחד מ -סימני הקילומטר שיש בים העגול) .התותח של משמר החופים יודע לירות פעם בשעה בדיוק ,בכל שעה
עגולה .כמה שעות נדרשות למשמר החופים על מנת להטביע בוודאות את הפיראט?
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 )11יהא ראשוני ,יהא גרף חסר לולאות (לאו דווקא פשוט) עם דרגה מקסימלית
 .הוכיחו כי ל -יש תת-גרף -רגולרי.
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