
Problémamegoldó szeminárium, 5. alkalom

Definíció: A Tolvaj-Rendőr játékot egy gráfon játsszák. Kezdetben először a rendőr, utána a tolvaj választ kezdőpozíciót,
majd felváltva lépnek a gráf élein. A rendőr akkor nyer, ha elkapja a tolvajt.

Definíció: Nevezzünk egy gráf egy v csúcsát domináltnak, ha van olyan u csúcs, melyre N(v) ⊆ N(u) (N(v) a zárt
környezetet jelöli).

1. Lássuk be, hogy a rendőrnek pontosan akkor van nyerő stratégiája, ha a gráf felépíthető a K2 gráfból úgy, hogy mindig
dominált csúcsot veszünk hozzá.

2. Legyen G = (V,E) egy 2-élösszefüggő irányítatlan gráf, melyben van egy M teljes párosítás. Igazold, hogy létezik egy
másik M ′ teljes párosítás is G-ben (nem feltétlenül diszjunkt M -től, de nem azonosak).

3. Legyen D = (V,A) aciklikus irányított gráf. Igazoljuk, hogy erősen összefüggővé tehető annyi új él hozzávételével, mint
a forráspontok illetve a nyelőpontok számának a maximuma.

4. A G egyszerű gráf átmérője 2 (azaz bármely két pontja között van legfeljebb két élű út), minimális fokszáma δ. Mutassuk
meg, hogy ekkor bármely két pontja között van δ éldiszjunkt út. Igaz-e az állítás akkor is, ha g-ben lehetnek párhuzamos
élek?

5. Mutassuk meg, hogy egy turnamentben mindig van olyan pont, melyből minden pont elérhető irányított úton. Mutassuk
meg, hogy ha egy turnament minden élét két színnel színezzük, akkor létezik olyan pont, melyből minden más pont
elérhető egyszínű úton.

6. Egy G = (V,E) irányítatlan gráf k-totális-súlyozásán egy w : V ∪ E → {1, . . . , k} hozzárendelést értünk. A súlyozás
„jó”, ha bármely uv ∈ E élre w(u) +

∑
e3u w(e) 6= w(v) +

∑
e3v w(e). Mely gráfoknak létezik jó 1-totális-súlyozása?

Mutassuk meg, hogy egy teljes gráfra mindig létezik jó 2-totális-súlyozás.

7. A g gráf egy ponthalmazát domináns halmaznak hívjuk, ha minden rajta kívüli pontból megy bele él. Mutassuk meg,
hogy minden gráfban a domináns halmazok száma páratlan.

8. Jellemezzük azon n pontú fákat, melyek nem részgráfjai a komplementerüknek.
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