
Problémamegoldó szeminárium, 8. alkalom

1. (∆-X-kiterjesztés 3 dimenzióban.) Mutassuk meg, hogy egy merev/független gráf két (pont)diszjunkt élét összecsípve
az új csúcsból még egy élt behúzva kapott gráf merev/független, ha az G-ben egyik összecsípett élre illeszkedett egy a
másik éltől (pont)diszjunkt háromszög. (Segítség: vegyük az új pontot a háromszög síkjának és a másik él egyenesének
a metszéspontjában.) (Hogyan általánosítható ez megasabb dimenzióban?)

2. Mutassuk meg, hogy bármely legalább 4 pontú háromszögelt síkgráfnak van olyan feszítő részgráfja, melyben minden
lap négyszög. Igazoljuk, hogy ez a részgráf páros és 2n− 4 éle van.

3. Legyen G = (V,E) síkgráf, és vegyük egy tetszőleges 4-színezését. Igazoljuk, hogy a páratlan fokú pontok számának
paritása minden színosztályban megegyezik.

4. Igazoljuk, hogy egy egyszerű páros síkgráfnak létezik olyan háromszögelése, melyben minden pont foka páros.

5. Egy erősen összefüggő, n pontú tournament legalább
(

n−1
2

)
irányított kört tartalmaz.

6. Legyen G = (V,E) irányított gráf és S pontok egy olyan részhalmaza, melyre vannak S pontjaiból induló diszjunkt
irányított V -t fedő utak. Mutassuk meg, hogy S-ből kiválasztható egy ugyanilyen tulajdonságú S0 részhalmaz, melyre
|S0| ≤ α(G).

7. Tegyük fel, hogy az egyszerű n- pontú G gráfban 3(n−1)
2 -nél több él van. Bizonyítsuk be, hogy tartalmaz azonos pontpárt

összekötő három független utat.

8. Legyen M = (S, r) egy matroid. Tegyük fel, hogy M felbonthatatlan, de M \ x nem az minden x ∈ S-re. Mutassuk
meg, hogy M -ben van kételemű vágás.

9. Igazoljuk, hogy egy matroid pontosan akkor uniform, ha minden kör metsz minden vágást.

10. Adott egy hipergráf (élei felsorolva expliciten), döntsük el, hogy részfahipegráf-e.

11. Hány különböző színre van szükségünk egy gráf éleinek megszínezéséhez úgy, hogy ne keletkezzen egyszínű kör?

12. Tegyük fel, hogy egy gráf éleit megszíneztük. Adjunk algoritmust, mely eldönti, létezik-e a gráfban olya nfeszítő fa,
melynek élei különböző színűek.

13. Legyen G = (V,E) irányítatlan gráf, F1, . . . , Fk éldiszjunkt erdők. Döntsük el algoritmikusan, hogy ezen erdők
kiegészíthetők-e éldiszjunkt feszítő fákká.
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