
KÓ�ECZKO Z GRAFÓW - CZ ,E�� II (23.01.08)1. TEORIA1.1. Cykl Hamiltona to ykl, kto»y przehodzi przez wszystkie wierzhoªki i przedz ka»dydokªadnie raz.Cykl Eulera to ykl, który przehodzi przez ka»d ,a kraw ,ed"x dokªadnie raz.1.2. Tw. OregoJe±li graf jest spójny, n - lizba jego wierzhoªków speªnia n > 3 oraz dla ka»dej parywierzhoªków niepoª ,azonyh kraw ,edzi ,a suma ih stopni jest wi ,eksza lub równa n, to wtedygraf ma ykl Hamiltona.1.3. Wniosek DiraaJe±li graf ma n wierzhoªków i stopie« ka»deg wierzhoªka wynosi o najmniej n2 , to graf maykl Hamiltona.1.4. Twierdzenie HallaJe±li mamy n hªopów i m  n dziewzynek i ka»da grupa k hªopów poª ,azywszy swoj ,awiedz ,e zna niemniej ni» k dziewzynek, to mo»na ka»demu z hªopów dobra¢ znan ,a mu part-nerk ,e, tak aby pary byªy rozª ,azne.2.ZADANKA2.0. Pokaza¢, »e graf ma ykl Eulera wtedy i tylko wtedy gdy stopie« ka»dego wierzhoªkajest parzysty.2.1. Na uzt ,e do Merlina przybyªo 2n ryerzy. Ka»dy z nih ma w±ród przybyªyh onajwy»ej n� 1 wrogów w±ród przybyªyh. Pokaza¢, »e Merlin mo»e ih usadzi¢ przy okr ,agªymstole tak, aby 2 wrogów nie siedziaªo obok siebie.2.2. Dana jest tablia korkowa 20� 20, podzielona na 400 kwadratów jednostkowyh oraz400 ogªosze«, ka»de o polu 1, którymi da si ,e pokry¢ aª ,a tabli ,e. Wykaza¢, »e mo»na tak wbi¢400 szpilek, »eby ka»de ogªoszenie byªo przypi ,ete i »eby »adne dwie szpilki nie byªy wbite wten sam kwadrat tabliy.2.3. Z kompletu domina usuwamy kostki 0�1, 0�2 i 0�3. Ile jeszze trzeba jeszze kostekusun ,a¢, »eby z pozostaªyh daªo si ,e uªo»y¢ zamkni ,ety ªa«uh?2.4. Mówimy, »e prostok ,at (szahownia w ksztaªie prostok ,ata) n�m, n  m jest ªai«ski,gdy wpisano w niego lizby od 1 do n tak, »e w ka»dym wierszu i w ka»dej kolumnie »adnedwie lizby nie s ,a takie same. Wyka», »e ka»dy prostok ,at ªai«ski mo»na dopeªni¢ do kwadratuªai«skiego.2.5.2.6. Dana jest tablia N � N , w ka»dym jej polu jest wpisana pewna lizb rzezywistatak, »e suma lizb w ka»dej kolumnie jest taka sama i suma lizb w ka»dym wierszu jest takasama. Dozwolony jest nast ,epuj ,ay ruh: wybieramy N pól tak, »e »adne dwa nie le» ,a w jednymwierszu lub w jednej kolumnie i dodajemy do wszystkih dowoln ,a lizb ,e (do wszystkih t ,esam ,a). Udowodnij, »e w sko«zonej lizbie ruhów mo»na otrzyma¢ tabli ,e wypeªnion ,a zerami.
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