
Problémamegoldó szeminárium, 7. alkalom

1. 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.

2. Legyenek H1, H2, . . . ,Hn halmazok, ahol Hi a számegyenes i diszjunk intervallumából áll. Bizonyítsuk be, hogy ekkor
kiválasztható a halmazok közül
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, és ezen halmazokból egy-egy intervallum, hogy ezek az intervallumok páronként

diszjunktak.

3. Legyen D = (V,A) egy irányított fa. D egy szintezett ábrázolásán a gráf egy olyan síkbarajzolását értjük, melyben
a pontokat egymással párhuzamos szintekre helyezzük, és minden irányított él pontosan egy szintet lép felfelé.

(a) Mely gráfoknak létezik szintezett ábrázolása két szinten?
(b) * Mely gráfoknak létezik szintezett ábrázolása?

4. Legyen G = (S, T ;E) egy egyszerű páros gráf, melyben minden S-beli pont foka k és minden T -beli pont foka `. Az
élek egy M részhalmazát (1, t)-machingnek nevezzük, ha minden S-beli pontra legfeljebb 1 és minden T -beli pontra
legfeljebb t él illeszkedik. Mekkora az (1, t)-faktorok maximális mérete?

5. Legyen D = (V,A) irányított aciklikus gráf, r ∈ V kijelölt gyökérpont, ϕ : A → Z+. Egy rv-utat monotonnak
nevezünk, ha az úton végighaladva r-ből v-be az élek ϕ címkéi monoton nőnek. Egy r gyökerű feszítő fenyő monoton,
ha minden v ∈ V -re a fenyőben található egyértelmű rv-út monoton. Tegyük fel, hogy

(i) D-ben r-ből minden pontba megy k éldiszjunkt monoton út,
(ii) tetszőleges v ∈ V − r pontra a v-ből kilépő élek halmazáról létezik olyan injektív γv leképezés a v-be belépő élek

halmazába, melyre ϕ(e) ≥ ϕ(γv(e)) minden v-ből kilépő e élre.

Igazoljuk, hogy ekkor D-ben létezik k éldiszjunkt monoton feszítő r-fenyő. Adjunk példát, mely mutatja, hogy az (i)
feltétel önmagában nem elegendő a monoton fenyők létezéséhez.

6. Legyenek p1, . . . , pm, q1, . . . , qn nemnegatív egészek. Adjunk szükséges és elégséges feltételt arra, hogy mikor létezik
olyan egyszerű G = (S, T ;E) páros gráf, melyben d(si) = pi és d(tj) = qj minden 1 ≤ i ≤ |S| és 1 ≤ j ≤ |T | esetén.

7. Igazoljuk, hogy minden torunamentnek van olyan pontja, ahonnan minden más pont elérhető legfeljebb két élű úton.

8. Mutassuk meg, hogy egy gráf pontosan akkor faktorkritikus, ha van páratlan fül-felbontása.

9. Igazoljuk, hogy egy G 2-összefüggő gráfnak van olyan páros köre, amelynek legfeljebb egy átlója van, kivéve ha G
páratlan kör vagy teljes gráf.
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