
Problémamegoldó szeminárium, 3. alkalom (2017.03.03.)

1. Legyen a G = (V,E) n pontú gráfban v1 és v2 két kijelölt pont. Legyenek továbbá n1 és n2 pozitív

egészek, melyekre n1 + n2 = n. Igazoljuk, hogy ekkor n felbontható V1 és V2 részekre úgy, hogy

vi ∈ Vi, |Vi| = ni és Vi összefügg® gráfot feszít i = 1, 2-re.

Legyen G = (V,E) irányítatlan gráf, c : V → Z+ pedig egy nemnegatív egészérték¶ függvény a csúcsokon.

A c(v) értékre úgy gondolunk, mint chipekre, melyek a v csúcson vannak. A chip �ring játék a következ®:

egy általános lépésben valamely v csúcs, melyre c(v) ≥ d(v), l® egyet, azaz minden szomszédjának elküld

egy chipet a sajátjai közül.

3. Mely kezdeti chipkiosztások esetén lesz véges a játék, ha a gráf egy

(a) út,

(b) fa,

(c) kör.

4. Igazoljuk, hogy ha a játék végtelen, akkor minden csúcs végtelen sokszor l®.

5. Igazoljuk, hogy ha a játék véges sok lépés után megáll, akkor van olyan csúcs, amely egyszer sem l®tt.

6. Mutassuk meg, hogy ha c(V ) ≥ 2|E| − |V |+ 1, akkor a játék végtelen.

7. Mutassuk meg, hogy |E| ≤ c(V ) ≤ 2|E| − |V | esetén létezik véges és végtelen játékot eredményez®

kezdeti chipkiosztás is.

8. Mutassuk meg, hogy ha c(V ) ≤ |E| − 1, akkor a játék véges.

9. Bizonyítsuk be, hogy ha a játék végtelen, akkor néhány kezdeti lövés után a chipkiosztás bemegy egy

aciklikus irányítás befoksorozata fölé.

10. Mutassuk meg, hogy ha a játék végtelen, akkor néhány kezdeti lövés után van minden pontot egyszer

használó periódus.

11. Igazoljuk, hogy ha a játék véges, akkor bármely két lejátszást tekintve azokban egy tetsz®leges v csúcs

lövéseinek száma megegyezik.

12. Adjunk polinomiális fels® korlátot a lövések számára egy véges játékban.

13. Lehetséges-e, hogy egy véges játék egy él hozzávételével végtelenné válik?

14. Legyen D = (V,A) irányított gráf, r0 kijelölt pont. Egymás után fordítunk meg r0-tól elfele mutató

egyirányú vágásokat. Mutassuk meg, hogy az eljárás véges, és hogy polinomiális sok átforgatás után

véget ér.
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