
Priprave na MMO 2023 – 4. domača naloga

1. Določi vsa naravna števila n, za katera velja

4n−1 > n!.

2. Dane so 3 police. Na prvi polici je n knjig zloženih po velikosti ena na drugo tako, da
je največja knjiga na dnu. Te knjige želimo prestaviti na drugo polico. Pri tem lahko
prestavljamo le po eno knjigo naenkrat, da pa so kupčki knjig stabilni, lahko postavimo
samo manǰso knjigo na večjo in ne obratno, s police pa lahko vedno vzamemo le najmanǰso
knjigo. Z enakimi pravili lahko pri tem odlagamo knjige na tretjo polico. Določi najmanǰse
število k, da lahko v k premikih knjig prestavimo vse s prve police na drugo.

3. Danih je n skal velikosti 1, 2, . . . , n. Koza lahko skoči z ene skale na drugo, če je druga za
eno večja od prve, ali pa je če je druga (poljubno) manǰsa od prve. Na koliko različnih
načinov lahko postavimo skale v vrsto iz leve proti desni, da lahko koza skoči na vsako
izmed njih in začne na čisto levi skali?

4. Naj bo k fiksno naravno število. Jaka ima trgovino, v kateri prodaja pijačo Rivello, ta
teden pa ima posebno akcijo. Vsaka stranka lahko prepriča dve novi stranki v nakup Ri-
velle. Če stranka prepriča dve stranki in vsaka od teh dveh strank (direktno ali posredno)
prepriča vsaj k novih strank, ji Jaka podari plǐsasto kozo. Dokaži, da če je n ljudi kupilo
Rivello, je največ n

k+2
ljudi dobilo plǐsasto kozo.

Naloge rešujte samostojno. Pisne rešitve je potrebno poslati najkasneje do 8. 1. 2023 preko
e-maila na naslov priprave.mmo@gmail.com. Rešitvam priložite tudi podpisano izjavo o
samostojnem delu. Če boste pri reševanju nalog uporabili kakšno literaturo (v tiskani ali
elektronski obliki), navedite reference. Standardne literature (knjige Altius, Citius, Fortius in
e-revije Brihtnež) ni potrebno navajati.

Izjava o samostojnem delu

Spodaj podpisani(-a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ime in priimek) izjavljam, da sem
vse naloge reševal(-a) samostojno in brez pomoči drugih oseb.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . (kraj in datum) Podpis:



Rešitve

1. Po enostavnem izračunu vidimo, da je za n ∈ {2, 3, 4, 5, 6} neenakost izpolnjena, za n = 7
pa ni več, saj je 47−1 = 46 = 4096 ̸> 7! = 5040. To bo naša baza indukcije. Sedaj
dokažimo, da za vse n > 7 velja 4n−1 < n!.

Indukcijska predpostavka: Predpostavimo, da velja 4k−1 < k! za nek k ≥ 7.

Indukcijski korak : Potem velja (k+1)! = (k+1) ·k! > (k+1) ·4k−1 > 4 ·4k−1 = 4(k+1)−1,
saj je k + 1 ≥ 8 > 4.

Torej lastnost velja za vsak n ≥ 7 in so edina števila n, ki zadoščajo dani neenakosti
2, 3, 4, 5 in 6.

2. Dokažimo, da je potrebnih 2n − 1 potez.

Baza indukcije: Očitno za n = 1 potrebujemo 21 − 1 = 1 potezo.

Indukcijska predpostavka: Za naravno število k potrebujemo 2k − 1 potez.

Indukcijski korak: Imejmo sedaj k + 1 knjig. Naj bo največja knjiga EGMO. Da lahko
premaknemo EGMO na drugo polico, moramo prvo premakniti vseh k manǰsih knjig
na tretjo polico. Po indukcijski predpostavki potrebujemo za to 2k − 1 potez, saj ni
razlike, če želimo prestaviti vse knjige na 2. ali na 3. polico. Ko premaknemo EGMO na
drugo polico, pa moramo premakniti še vseh k knjig s tretje na drugo polico, za kar spet
potrebujemo 2k − 1 potez. Skupaj se to sešteje v 2k − 1 + 1 + 2k − 1 = 2k+1 − 1, s čimer
sta indukcijski korak in naloga zaključena.

Opomba: Naloga je poznana pod imenom Hanojski stolpi.

3. Označimo s S(n) število možnih postavitev n skal. Oštevilčimo skale glede na njihovo
vǐsino. Naj bo najvǐsja skala (torej skala n) na mestu k. Da lahko koza skoči nanjo, mora
do nje skakati samo navzgor, saj lahko v vsakem koraku skoči samo za ena navzgor. V
nasprotnem primeru bi tako na neki točki skočila navzdol s skale b na skalo a < b, vendar
potem ne bi mogla več priti do skale n, saj bi se na neki točki morala vrniti na skalo b. Če
je skala n na mestu k, morajo tako biti do nje ravno vse skale od velikosti n− k+1 dalje,
torej so za skalo n skale od 1 do n−k, ki pa morajo spet zadoščati pogojem naloge. Torej
je možnosti postavitev skal, če je skala n na mestu k, enako S(n−k). Ker je lahko skala n
na poljubnem mestu od 1 do n, imamo torej enakost S(n) =

∑n
k=1 S(n−k) =

∑n−1
k=0 S(k),

pri čemer definiramo S(0) = 1.

Če uspemo iz začetnih členov uganiti formulo, jo lahko nato enostavno dokažemo ali
ovržemo. Poračunajmo torej S(1) = 1, S(2) = 2, S(3) = 4, . . . , iz česar lahko ugibamo,
da je rešitev S(n) = 2n−1, kar pa tudi enostavno dokažemo z indukcijo:

Baza indukcije: S(1) = 1 = 21−1

Indukcijska predpostavka: S(n) = 2n−1

Indukcijski korak:

S(n+ 1) =
n∑

k=0

S(k) = 1 +
n∑

k=1

2k−1 = 1 +
n−1∑
k=0

2k = 2n

S tem smo pokazali, da je število možnih postavitev n skal enako 2n−1.



4. Predpostavimo, da je natanko m ljudi dobilo plǐsasto kozo. Želimo torej dokazati, da
velja n ≥ m(k + 2). Naredimo strožjo mejo in dokažimo kar

n ≥ (m+ 1)(k + 1) +m = m(k + 2) + k + 1 > m(k + 2).

Pravimo, da je oseba A neposredni naslednik osebe B, če je oseba B neposredno prepričala
osebo A, da je kupila Rivello. Posredni naslednik pa je vsak poljuben naslednik (tudi
neposrednemu hkrati rečemo, da je posredni). Osebi, ki je prejela plǐsasto kozo, pravimo,
da je vesela, osebi, ki je pa neposredni naslednik vesele osebe in ni prejela plǐsaste koze,
pa pravimo, da je žalostna.

Naredimo indukcijo na m.

Baza indukcije: m = 1, torej imamo eno veselo osebo in vsaj dve žalostni. Vsaj dve
žalostni osebi pa imata še k posrednih, torej je n ≥ 1+2+2k = 2k+3 = (m+1)(k+1)+m.

Indukcijska predpostavka: Naj za nek m velja n ≥ (m + 1)(k + 1) + m za vse možne
konfiguracije m veselih oseb.

Indukcijski korak: Opazujmo situacijo, v kateri je m+1 ljudi veselih. Ker imamo končno
mnogo veselih ljudi, med njimi obstaja nekdo, ki nima nobenega veselega posrednega
naslednika – to osebo označimo z A. Naj bo B eden izmed tistih naslednikov A, ki
imajo vsaj k posrednih naslednikov. Sedaj si oglejmo situacijo, v kateri odstranimo vse
naslednike A, ki niso tudi nasledniki B (posebej, odstranimo tudi osebo B), neposredni
nasledniki B pa pri tem postanejo neposredni nasledniki A. Tako smo odstranili vsaj
k+2 oseb, število veselih oseb pa se je zmanǰsalo za 1, saj A ni več vesela, vzdušje ostalih
oseb pa je ostalo nespremenjeno.

Denimo, da je ostalo n′ oseb. Velja torej n − (k + 2) ≥ n′, kar pa znamo po indukcijski
predpostavki oceniti na n′ ≥ (m+ 1)(k + 1) +m. Tako dobimo

n ≥ (m+ 1)(k + 1) +m+ k + 2 = (m+ 2)(k + 1) + (m+ 1),

s čimer je indukcijski korak zaključen in je zahtevana neenakost dokazana za vsak m.


