KÓECZKO Z GRAFÓW - CZE,  II (23.01.08)

1. TEORIA
1.1. Cykl Hamiltona to ykl, kto»y prze hodzi przez wszystkie wierz hoªki i przedz ka»dy

dokªadnie raz.
Cykl Eulera to ykl, który prze hodzi przez ka»da, krawe, d"x dokªadnie raz.
1.2. Tw. Orego

Je±li graf jest spójny, n - li zba jego wierz hoªków speªnia n > 3 oraz dla ka»dej pary
wierz hoªków niepoªa, zony h krawe, dzia, suma i h stopni jest wie, ksza lub równa n, to wtedy
graf ma ykl Hamiltona.
1.3. Wniosek Dira a
Je±li graf ma n wierz hoªków i stopie« ka»deg wierz hoªka wynosi o najmniej n2 , to graf ma
ykl Hamiltona.
1.4. Twierdzenie Halla
Je±li mamy n hªop ów i m  n dziew zynek i ka»da grupa k hªop ów poªa, zywszy swoja,
wiedze, zna niemniej ni» k dziew zynek, to mo»na ka»demu z hªop ów dobra¢ znana, mu partnerke, , tak aby pary byªy rozªa, zne.
2.ZADANKA
2.0. Pokaza¢, »e graf ma ykl Eulera wtedy i tylko wtedy gdy stopie« ka»dego wierz hoªka

jest parzysty.

2.1. Na u zte, do Merlina przybyªo 2n ry erzy. Ka»dy z ni h ma w±ród przybyªy h o
najwy»ej n 1 wrogów w±ród przybyªy h. Pokaza¢, »e Merlin mo»e i h usadzi¢ przy okra,gªym
stole tak, aby 2 wrogów nie siedziaªo obok siebie.
2.2. Dana jest tabli a korkowa 20

 20, podzielona na 400 kwadratów jednostkowy h oraz

400 ogªosze«, ka»de o polu 1, którymi da sie, pokry¢ aªa, tabli e, . Wykaza¢, »e mo»na tak wbi¢
400 szpilek, »eby ka»de ogªoszenie byªo przypie, te i »eby »adne dwie szpilki nie byªy wbite w
ten sam kwadrat tabli y.
2.3. Z kompletu domina usuwamy kostki 0 1, 0 2 i 0 3. Ile jesz ze trzeba jesz ze kostek
usuna,¢, »eby z pozostaªy h daªo sie, uªo»y¢ zamknie, ty ªa« u h?
2.4. Mówimy, »e prostoka,t (sza howni a w ksztaª ie prostoka,ta)

n  m, n  m jest ªa i«ski,

gdy wpisano w niego li zby od 1 do n tak, »e w ka»dym wierszu i w ka»dej kolumnie »adne
dwie li zby nie sa, takie same. Wyka», »e ka»dy prostoka,t ªa i«ski mo»na dopeªni¢ do kwadratu
ªa i«skiego.
2.5.
2.6. Dana jest tabli a

N  N , w ka»dym jej polu jest wpisana pewna li zb rze zywista

tak, »e suma li zb w ka»dej kolumnie jest taka sama i suma li zb w ka»dym wierszu jest taka
sama. Dozwolony jest naste, puja, y ru h: wybieramy N pól tak, »e »adne dwa nie le»a, w jednym
wierszu lub w jednej kolumnie i dodajemy do wszystki h dowolna, li zbe, (do wszystki h te,
sama,). Udowodnij, »e w sko« zonej li zbie ru hów mo»na otrzyma¢ tabli e, wypeªniona, zerami.
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