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1 Grafy

Definicja 1.1. Dopełnieniem grafu G = (V,E), nazywamy graf G′ = (V,E′)
o tym samym zbiorze wierzchołków co graf G i takim pomiędzy wierzchołkami
v, w ∈ V jest krawędź z grafie G′ wtedy i tylko wtedy, gdy nie ma jej w grafie G.

1. Narysuj dopełnienia grafów G = (V,E), gdzie:

(a) V = {1, 2, 3, 4, 5}, E = {{1, 2}, {2, 3}, {3, 4}, {4, 5}, {1, 5}},
(b) V - zbiór dodatnich liczb parzystych nie większych niż 10, E =
{{x, y} : x, y ∈ V, 4

∣∣|x− y|},
(c) V = {1, 2, 3, 4}, E = {{x, y} : x, y ∈ V, |x− y| ∈ {1, 2, 3}}
(d) V - dwuelementowe podzbiory zbioru {1, 2, 3, 4, 5}, zaś E = {{x, y} :

x, y ∈ V, x ∩ y = ∅}. Jest to tzw. graf Petersena.

2. Pokaż, że albo graf G, albo jego dopełnienie G′ jest spójne.

3. Pokaż, że jeśli dopełnieniem grafu G = (V,E) jest graf G′ = (V,E′), to
graf G′′ = (V,E ∪ E′) jest grafem pełnym. Wywnioskuj, że jeśli graf G
jest izomorficzny z G′ to liczba jego wierzchołków daje resztę 0 lub 1 z
dzielenia przez 4. Grafy takie nazywane sa grafami samodopełniającymi
się. Spróbuj znaleźć jakieś przykłady grafów samodopełniających się.

4. Znajdź dopełnienia następujących grafów:

(a) grafu pełnego o n wierzchołkach

(b) cyklu gługości n

(c) grafu, którego każdy wierzchołek jest stopnia k (takie grafy nazywają
się grafami k-regularnymi)

Definicja 1.2. Graf G = (V,E) nazywamy planarnym, jeśli jesteśmy w sta-
nie narysować go na płaszczyźnie tak, aby żadne krawędzie nie przecinały się.
Taki graf dzieli płaszczyznę na obszary (ograniczone i nieograniczone) zwane
ścianami.

1. Które grafy z zadania pierwszego są planarne?

2. Pokaż, że drzewa są planarne.
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3. Niech G = (V,E) będzie grafem planarnym, zaś F zbiorem ścian na które
dziali on płaszczyznę. Pokaż wzór Eulera: |F | − |E| + |V | = 2, gdzie
|X| oznacza liczbę elementów w zbiorze X. Wywnioskuj stąd, że również
wielościan wypukły spełnia wzór Eulera.

Definicja 1.3. Kolorowanie grafu, to funkcja f : V → N. Liczba kolorów uży-
tych do kolorowania grafu, to liczba elementów f(V ). Liczba chromatyczna grafu
G to minimalna liczba kolorów potrzebnych do pokolorowania grafu G tak, aby
żadna krawędź nie miała końców o tych samych kolorach. Liczbę tę oznaczamy
poprzez χ(G).

1. Oblicz liczbę chromatyczną grafów z zadania pierwszego.

2. Pokaż, że χ(Kn) = n, gdzie Kn to graf pełny. Wywnioskuj, że jeśli graf G
zawiera podgraf pełny o k wierzchołkach, to χ(G) ≥ k.

3. Oblicz liczbę chromatyczną drzewa, oraz cyklu.

4. Słynne twierdzenie o czterech barwach mówi, że jeśli graf G jest planarny,
to χ(G) ≤ 4. Znajdź grafy, które nie są planarne, ale których liczby
chromatyczne wynoszą 2, 3, 4.

5. Niech d oznacza maksymalny stopień wierzchołka w grafie G (czyli każdy
wierzchołek jest stopnia co najwyżej d, oraz istnieje taki wierzchołek, któ-
rego stopień jest dokładnie równy d). Pokaż, że χ(G) ≤ d+1. Twierdzenie
Brooksa mówi, że jeśli G nie jest grafem pełnym, ani cyklem o nieparzystej
liczbie wierzchołków, to mamy nierówność ostrą, czyli χ(G) < d+ 1.
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