
Domácí úkol 1: z 12. 10.

Množiny a relace

1. Zapište výraz
n⋂

j=1

m⋃

k=1

Ajk

jako sjednocení průniků.

2. Je pravda, že pro každé dvě množiny X a Y platí 2X = 2Y , právě když X = Y ?

3. Kolik existuje na množině M symetrických relací, a kolik z nich je tranzitivních?

4. Kolik částečných uspořádání na množině M existuje?

5. Rozhodněte, zda binární relace R = {(a, b) ∈ N : a | b}, kde a | b znamená „a je
dělitel bÿ je reflexivní, symetrická, tranzitivní.

6. Dokažte, že relace 4 na množině {1, 2, . . . , 10} je částečné uspořádání, jestliže a 4 b

právě když a = b nebo a je liché a b je sudé.

7. Najděte všechny relace, které jsou současně ekvivalence a částečné uspořádání.

8. Nechť R1, R2 jsou částečná uspořádání na téže množině. Rozhodněte a zdůvodněte
platnost následujících tvrzení:
a) R1 ∪ R2 je částečné uspořádání;
b) R1 ∩ R2 je částečné uspořádání.

Na dobrou noc

9. Od staré školy vedou dlouhé schody o osmi oddílech. Monty si všimnul, že počty
stupňů v jednotlivých oddílech tvoří jen pět různých čísel, která po uspořádání od
nejnižšího k nejvyššímu stoupají vždy o jedničku. Navíc jediné z těchto pěti čísel,
které je druhou mocninou přirozeného čísla, udává počet stupňů u dvou oddílů. Je-
diné prvočíslo mezi těmito pěti čísly udává počet stupňů hned u tří oddílů. Odhalíte
počty schodů v jednotlivých oddílech? Prozradíme ještě, že celkový počet schodů
je 112, což je shodou okolností číslo autobusu, kterým kluci jezdí na kolej.

10. Gill okamžitě vytáhl kytaru. Rád na ni často hrál. Kluci bohužel nesdíleli jeho
nadšení, protože Gill hraje na kytaru jen čtvrťové noty, a to tak, že pokaždé jenom
brnkne na jednu ze strun své kytary. Po chvíli usilovného hraní mu k radosti všech
praskla jedna struna. Gill se ovšem nevzdal a ve hře pokračoval. Kolik strun měla
jeho kytara, pokud před prasknutím struny Gill zvládl zahrát o 2465 různých celých
taktů více?


