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1. Egy egyszerű G gráf csúcsait az 1, 2, . . . , 100 számok jelölik. Az i és j csúcsok között pontosan akkor vezet él
G-ben, ha 0 < |i− j| ≤ 2. Tartalmaz-e G Euler-kört, illetve Euler-utat?

2. Mutass olyan egyszerű összefüggő gráfot, amely tartalmaz Euler-kört, páros sok pontja és páratlan sok éle
van!

3. Legalább hányszor kell felemelni a ceruzát a K5,6 teljes páros gráf lerajzolásakor?

4. Az F fának 17 csúcsa van, és bármely csúcsának fokszáma 1 vagy 4. Határozzuk meg, legalább hány élt kell
F -be behúzni ahhoz, hogy a keletkező gráfnak legyen Euler-köre!

5. Igazold hogy tetszőleges G gráf élei megiránýıthatóak úgy, hogy bármely csúcs ki- és befoka legfeljebb eggyel
térjen el egymástól.

6. Egy társaságban mindenki 4 másik embert ismer (az ismeretség kölcsönös). Bizonýıtsd be, hogy leültethetők
néhány körasztal köré úgy, hogy mindenki ismerje mindkét szomszédját (minden asztal körül legalább három
ember üljön)!

7. Adott számjegyek egy véges n hosszú sorozata. Tudjuk, hogy 0-tól 999-ig minden háromjegyű szám megjelenik
a sorozatban valahol, mint 3 egymást követő számjegy. Mennyi lehet n mimimális értéke?

8. * Mutasd meg, hogy egy 2k-reguláris páros gráf éleit ki lehet úgy sźınezni 2k sźınnel, hogy minden csúcsból
pontosan egy él induljon ki minden sźınből.

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

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

11. 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.

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

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

14. 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.

15. 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.


