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1 Grafy
Graf to kropki połączone kreseczkami. Kropki to wierzchołki, kreseczki nazywamy krawędziami.
Mówimy, że wierzchołki sąsiadują ze sobą gdy są połączone krawędzią, stopień wierzchołka to ilość
wychodzących z niego krawędzi. Droga w grafie to ciąg różnych krawędzi przechodzących przez
różne wierzchołki, prowadzących z jednego wierzchołka do drugiego. Drogą, której wierzchołek po-
czątkowy jest jednocześnie końcowym nazywamy cyklem. Ilość wierzchołków to rząd grafu, ilość
krawędzi to jego rozmiar. Graf uzyskany z grafu G przez usunięcie wszystkich krawędzi, które były
i dorysowanie tych, których nie było to dopełnienie grafu. Graf jest regularny, gdy wszystkie wierz-
chołki mają ten sam stopień, spójny gdy każde dwa wierzchołki połączone są drogą. Gdy każde
dwa wierzchołki połączone są krawędzią, graf nazywamy pełnym, gdy nie ma żadnych krawędzi,
mówimy, że jest pusty (może mieć wierzchołki). Dwa grafy mogą się wydawać różne a w rzeczy-
wistości mieć tę samą strukturę. Mówimy wtedy, że są izomorficzne. Graf nazywamy planarnym,
gdy da się go narysować na płaszczyĹşnie tak, by krawędzie się nie przecinały.

1. Znajomy to znajomy stopnia 1, znajomy znajomego (nie wspólny) to znajomy stopnia 2 itd.
Jaki jest twój stopień znajomości z Billem Gatesem?

2. Mieszkańcy trzech domów chcieliby korzystać z trzech studni tak by nigdy nie musieli spotkać
się w drodze do nich. Czy to możliwe?

3. Jak rozmieścić lwa, kozę, wilka, mysz, słonia, zająca i jastrzębia w jak najmniejszej ilości
klatek?

4. Łączymy grupę 10 osób w pary. Każdy chce był w parze ze swoim znajomym. Narysuj kilka
grafów i sprawdź czy da się to zrobić.

5. Ile jest grafów regularnych na 6 wierzchołkach?

6. Udowodnij, że dla każdego grafu albo on sam albo jego dopełnienie jest grafem spójnym.

7. Czy istnieje graf regularny stopnia 3, rzędu 11?

8. Narysuj graf, w którym suma stopni wierzchołków jest równa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

9. Wyciąg wnioski z poprzedniego zadania.

10. Narysuj jakiś graf i wyznacz jego macierz sąsiedztwa.

11. Narysuj graf przedstawiający sieć Internet.

12. Czy koniem da się przejść z każdego pola szachownicy na każde?
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