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Az második ZH várható időpontja: December 5. (csütörtök) az előadás időpontjában.

1. Hány Hamilton-út, illetve Hamilton-kör van a Kn,n teljes páros gráfban?

2. Bizonýıtsd be, hogy ha egy összefüggő G gráfban a leghosszabb kör és a leghosszabb út csúcsszáma azonos,
akkor a gráfban van Hamilton-kör.

3. Ore-tétel: Ha egy n csúcsú gráf bármely két nem szomszédos u és v csúcsára d(u)+d(v) ≥ n, akkor a gráfban
van Hamilton-kör. Bizonýıtsd be a tételt.

4. Bizonýıtsd be, hogy bármely 2n + 1 csúcsú egyszerű gráfban, melyben minden pont foka legalább n, van
Hamilton-út.

5. Muttass példát olyan 2n + 1 csúcsú egyszerű gráfra, melyben minden pont foka legalább n, és nincs benne
Hamilton-kör.

6. a) Van-e olyan 6 pontú, 3-reguláris egyszerű gráf, amelyben nincs Hamilton-kör?
b) Mutass példát olyan 3-reguláris egyszerű összefüggő gráfra, amelyben nincs Hamilton-út.

7. * A G egyszerű gráfnak 3n csúcsa van (n > 1). A csúcsok halmaza az egymástól páronként diszjunkt, n pontú
A, B és C klikkek uniója, továbbá bárhogy választunk ki egy-egy pontot a három halmazból, biztosan fut e
három pont között G-nek legalább két éle. Igazold, hogy G-nek van Hamilton-köre.

8. Igaz-e, hogy ha egy legalább 3 csúcsú egyszerű G gráfban minden csúcsból indul Hamilton-út, akkor a gráf
tartalmaz Hamilton-kört?

9. Tekintsük a lenti ábra gráfját. Határozd meg (lépésenként)
a) a gráf élsúlyozatlan változatában BFS-algoritmussal a legrövidebb utat A-ból az összes csúcsba!
b) az élsúlyozott gráfban Dijkstra algoritmusával a legrövidebb utat B-ből az összes csúcsba!
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10. Egy 15 pontú gráf mélységi bejárása során megszámoztuk a csúcsokat a bejárás sorrendje (azaz a mélységi
számuk) alapján 1-től 15-ig. Feĺırtuk a bejárás befejezési számait is (azaz a csúcsok elhagyási sorrendjét),
ekkor a 4, 6, 5, 7, 3, 2, 8, 11, 12, 14, 13, 10, 15, 9, 1 sorozatot kaptuk. Rajzold fel a gráf mélységi fesźıtőfáját!

11. Bizonýıtsd be, hogy egy egyszerű iránýıtott gráf élei két sźınnel sźınezhetők úgy, hogy a gráfban ne legyen
egysźınű iránýıtott kör.

12. Egy ping-pong versenyen mindenki mindenkivel játszik. Bizonýıtsd be, hogy lesz pszeudo-győztes a versenyen,
azaz olyan játékos, aki minden másik j játékost vagy megvert, vagy megvert olyat aki legyőzte j-t.


