
KÓ�ECZKO Z GRAFÓW (2.01.08)(Z �YCZENIAMI NOWOROCZNYMI GRATIS :))1. TEORIA1.1. Graf - wierzhoªki i kraw�dzie mi�dzy nimi.1.2. Standardowe oznazenia => G - graf; V - zbiór wierzhoªków; E - zbiór kraw ,edzi;deg(v) - stopie« wierzhoªka (lizba kraw ,edzi wyhodz ,ayh z danego wierzhoªka).1.3. Graf spójny to taki, w którym da si� przej±¢ z ka»ego wierzhoªka do ka»ego.Drzewo, to graf spójny, nie maj ,ay yklu.Graf plenarny to taki, który mo»na narysowa¢ na pªaszzy¹nie tak, by jego kraw ,edzie si ,e nieprzeinaªy.Graf dwudzielny to taki, którego wszystkie wierzhoªki da si ,e podzieli¢ na dwa podzbiory takie,»e ka»da kraw ,ed¹ ªazy wierzhoªki z ró»nyh podzbiorów.2.ZADANKA2.0. Pokaza¢, »e graf jest dwudzielny wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie jego ykle s ,aparzystej dªugo±i.2.1. W pewnym pa«stwie jest n miast, w tym jedna stolia, niektóre z nih s ,a poª ,azonejednokierunkowymi drogami. Wiadomo, »e ze stoliy mo»na dojeha¢ do ka»ego miasta oraz, »ez ka»ego miasta wyhodzi tyle samo dróg, o do niego whodzi. Pokaza¢, »e z ka»dego miastamo»na dojeha¢ do stoliy.2.2. Dowie±¢, »e w±ród dwolonyh 18 osób istniej ,a ztery, z któryh ka»de dwie si ,e znaj ,alub ztery, z któryh »adne dwie si ,e nie znaj ,a.2.3. W turnieju GO braªo udziaª n grazy. Ka»dy rozegraª z ka»dym jeden mez i niebyªo remisów. Udowodni¢, »e istnieje graz, który ograª ka»dego innego graza po±rednio lubbezpo±rednio (tzn. ograª innego graza, który go ograª).2.4.W pa«stwie znajduje si ,e 66 miast, a przewozy mi ,edzy ka»dymi dwoma obsªuguje jedenz ztereh przewo¹ników. Udowodni¢, »e istniej ,a takie trzy miasta, ¹e drogi mi ,edzy nimi s ,aob±lugiwane przez tego samego przewo»nika.2.5. W przestrzeni dane s ,a 244 punkty, z któryh ka»de 4 nie le» ,a na jednej pªaszzyznie.Ka»de dwa z punktów poª ,azona odinkiem koloru rózowego, amarantowego, lila, zerwonegolub pink. Udowodni¢, »e istnieje taka ªamana przehodz ,aa przez 4 punkty i przez ka»dy tylkoraz, »e jest pomalowana jednym kolorem.2.6. Nieh w, k, s oznazaj ,a odpowiednio lizby: wierzhoªków, kraw ,edzi 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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