KÓECZKO Z GRAFÓW (2.01.08)
(Z YCZENIAMI NOWOROCZNYMI GRATIS :))

1. TEORIA
1.1. Graf - wierz hoªki i krawdzie midzy nimi.
1.2. Standardowe ozna zenia =>
deg (v )

G

- graf;

V

- zbiór wierz hoªków;

E

- zbiór krawe, dzi;

- stopie« wierz hoªka (li zba krawe, dzi wy hodza, y h z danego wierz hoªka).

1.3. Graf spójny to taki, w którym da si przej±¢ z ka»ego wierz hoªka do ka»ego.
Drzewo, to graf spójny, nie maja, y yklu.
Graf plenarny to taki, który mo»na narysowa¢ na pªasz zy¹nie tak, by jego krawe, dzie sie, nie
prze inaªy.
Graf dwudzielny to taki, którego wszystkie wierz hoªki da sie, podzieli¢ na dwa podzbiory takie,
»e ka»da krawe, d¹ ªa zy wierz hoªki z ró»ny h podzbiorów.

2.ZADANKA
2.0. Pokaza¢, »e graf jest dwudzielny wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie jego ykle sa,
parzystej dªugo± i.

2.1. W pewnym pa«stwie jest

n

miast, w tym jedna stoli a, niektóre z ni h sa, poªa, zone

jednokierunkowymi drogami. Wiadomo, »e ze stoli y mo»na doje ha¢ do ka»ego miasta oraz, »e
z ka»ego miasta wy hodzi tyle samo dróg,

o do niego w hodzi. Pokaza¢, »e z ka»dego miasta

mo»na doje ha¢ do stoli y.

2.2. Dowie±¢, »e w±ród dwolony h 18 osób istnieja, ztery, z który h ka»de dwie sie, znaja,
lub ztery, z który h »adne dwie sie, nie znaja,.

2.3. W turnieju GO braªo udziaª

n

gra zy. Ka»dy rozegraª z ka»dym jeden me z i nie

byªo remisów. Udowodni¢, »e istnieje gra z, który ograª ka»dego innego gra za po±rednio lub
bezpo±rednio (tzn. ograª innego gra za, który go ograª).

2.4. W pa«stwie znajduje sie, 66 miast, a przewozy mie, dzy ka»dymi dwoma obsªuguje jeden
z

ztere h przewo¹ników. Udowodni¢, »e istnieja, takie trzy miasta, ¹e drogi mie, dzy nimi sa,

ob±lugiwane przez tego samego przewo»nika.

2.5. W przestrzeni dane sa, 244 punkty, z który h ka»de 4 nie le»a, na jednej pªasz zyznie.
Ka»de dwa z punktów poªa, zona od inkiem koloru rózowego, amarantowego, lila,

zerwonego

lub pink. Udowodni¢, »e istnieje taka ªamana prze hodza, a przez 4 punkty i przez ka»dy tylko
raz, »e jest pomalowana jednym kolorem.

2.6. Nie h w , k , s ozna zaja, odpowiednio li zby: wierz hoªków, krawe, dzi i ± ian wielo± ianu.
Czy istnieje taki wielo± ian, w którym:

•

w

= 13; k = 35; s = 24,

•

w

= 25; k = 37; s = 14?
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