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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. Drogę, 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 by-
ły i dorysowanie tych, których nie było to dopełnienie grafu. Graf jest regularny, gdy wszystkie
wierzchołki mają ten sam stopień, spójny gdy każde dwa wierzchołki połączone są drogą. Średni-
ca grafu to maksymalna odległość między dwoma wierzchołkami, obwód to długość najkrótszego
cyklu, wierzchołek nazywamy centralnym gdy jego maksymalna odległość od innych wierzchołków
jest najmniejsza możliwa. Liczbę tę nazywamy promieniem grafu. Gdy każde dwa wierzchołki połą-
czone 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 rzeczywistości mieć tę samą
strukturę. Mówimy wtedy, że są izomorficzne. Graf nazywamy planarnym, gdy da się go narysować
na płaszczyźnie tak, by krawędzie się nie przecinały. Graf planarny dzieli płaszczyznę na kawałki
zwane ścianami (nieograniczony kawałek też się liczy).

1. Oblicz promień, średnicę obwód i wskaż centralny wierzchołek w grafie pełnym na n wierz-
chołkach, w cyklu długości n i w drodze długości n

2. Udowodnij, że średnica grafu jest nie mniejsze niż jego promień i nie większa niż jego podwo-
jony promień. Wskaż grafy, w których średnica jest równa promieniowi i takie, w których jest
równa podwojonemu promieniowi.

3. Udowodnij, że w grafie mającym cykl, obwód nie przekracza dwóch średnic plus 1.

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

5. Niech V oznacza liczbę wierzchołków, E liczbę krawędzi a F liczbę ścian grafu planarnego.
Udowodnić wzór Eulera V-E+F=2.

6. Korzystając z poprzedniego zadania udowodnij wzór Eulera dla wielościanów wypukłych

7. Udowodnij, że w dowolnym grafie liczba wierzchołków stopnia nieparzystego jest parzysta.

8. Graf platoński to szkielet figury platońskiej. Ile jest takich grafów?

9. Dla jakich r i n istnieją grafy regularne stopnia r i rzędu n?

10. Pokaż, że jeśli graf jest izomorficzny ze swoim dopełnieniem, to jego rząd daje resztę z dzie-
lenia przez 4 równą 0 lub 1.
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