
LISTA ZADAŃ Z TEORII GRAFÓW Nr (3-4) (spójność)

1. Skonstruować dwa grafy nieizomorficzne które mają jednakowe liczby wierzchołków, krawędzi,
jednakowe ilości wierzchołków tego samego stopnia, i jednakowe ilości cykli tej samej długości –
to znaczy takie, że żaden z tych liczbowych parametrów nie rozróżnia tych grafów.

2. Wyznaczyć stopnie spójności Qn.

3. Dla dowolnych liczb naturalnych 1 ¬ k ¬ l skonstruować grafy G1, G2 i G3 takie że

(a) κ(G1) = k oraz λ(G1) = l,
(b) κ(G2) = k oraz κ(G2 − x) = l dla pewnego wierzchołka x,
(c) λ(G3 − x) = k oraz λ(G3 − xy) = l dla pewnej krawędzi xy.

4. Wykazać, że każdy spójny regularny graf dwudzielny mający więcej niż jedną krawędź jest 2-
spójny.

5. Skonstruować graf 2-spójny bez cyklu Hamiltona.

6. Wykazać, że graf jest dwudzielny wtedy i tylko wtedy gdy nie zawiera cyklu długości nieparzystej.
Czy słowo cyklu można zastąpić słowami cyklu indukowanego?

7. Nie korzystając z twierdzenia Mengera udowodnić, że graf jest 2-spójny wtedy i tylko wtedy gdy
każda para wierzchołków leży w jednym cyklu.

8. Czy prawdziwe jest analogiczne twierdzenie dla spójności krawędziowej. Jeśli tak, to sformułuj i
udowodnij odpowiednie twierdzenie.

9. Udowodnić, że jeśli graf G jest k-spójny (k  2), to każdy zbiór k wierzchołków zawarty jest w
pewnym cyklu. Czy odwrotne twierdzenie jest też prawdziwe?

10. Wykazać, że każdy 2-spójny graf rzędu n  4 ma cykl długości co najmniej 4.

11. Udowodnić, że każdy k-spójny graf rzędu n  2k ma cykl długości co najmniej 2k.

12. Grafem liniowym L(G) (lub krawędziowym) grafu G nazywamy graf L(G), którego wierzchołkami
są krawędzie G, a krawędziami są te pary krawędzi G, które ze sobą sąsiadują.

(a) Znajdź graf liniowy czworościanu foremnego.
(b) Czy L(L(G) = G?
(c) Wykaż, że graf liniowy grafu regularnego jest regularny.

13. Stosując wierzchołkową wersję twierdzenia Mengera do grafu liniowego L(G) grafu G, wywnio-
skować wersję krawędziową.

14. Udowodnić twierdzenie Königa-Egerváry: dla grafu dwudzielnego G maksymalna liczność skoja-
rzenia (zbioru krawędzi niezależnych) równa jest minimalnej liczności pokrycia wierzchołkowego
(zbioru wierzchołków w którym każda krawędź ma co najmniej jeden wierzchołek)

15. Wykazać, że jeśli λ(G) = k  2, to po usunięciu k krawędzi z G, powstały graf ma co najwyżej
2 spójne składowe. Czy analogiczny rezultat zachodzi dla spójności wierzchołkowej?

16. * Niech G będzie grafem spójnym z minimalnym stopniem δ(G) = k  1. Udowodnij, że G
zawiera drogę P = x1x2 . . . xk taką, że G − P jest spójny. (Wskazówka: Rozważyć najdłuższą
drogę x1x2...xk...xm w G, zauważyć, że m > k, i rozważyć graf G− x1x2 . . . xk).

17. Wyprowadzić wersję wierzchołkową Twierdzenia Mengera z Twierdzenie Forda-Fulkersona.

18. Sformułować i udowodnić twierdzenie Hall’a.

19. Sformułować i udowodnić wersję „poligamiczną” twierdzenia Hall’a: chłopiec xi chce poślubić
d(xi) spośród znanych sobie dziewcząt. Pod jakim warunkiem jest to możliwe? (Wskazówka:
Każdemu chłopakowi przyporządkować odpowiednią liczbę wierzchołków).

20. Skonstruować przykład pokazujący, że dla grafów nieskończonych twierdzenie Halla nie zachodzi.


