
Véges matematika 1/XIII

Emlékeztető: Euler-tétel: véges, összefüggő síkbarajzolt gráfban n+ l = e+2, ahol n a csúcsok, l a
lapok (tartományok), e pedig az élek száma. A lapok közé tartozik a külső, végtelen nagy tartomány
is. Euler-tétel következményei: egyszerű, síkbarajzolható gráfban 1) n ≥ 3 esetén e ≤ 3n − 6; 2)
mindig van legfeljebb 5 fokú csúcs. Kuratowski tétele: egy gráf akkor és csak akkor síkbarajzolható,
ha nem tartalmazza a K5 vagy a K3,3 élosztott példányát.

1. Melyik gráf síkbarajzolható az alábbiak közül? Amelyik síkbarajzolható, rajzolja le egyenes sza-
kaszokkal!
a) Kn; b) az a gráf, melynek csúcsai {1, 2, . . . , 100} és ij él ⇐⇒ 0 < |i − j| ≤ 8;
c) Ks,t; d) K5-ből egy él törlésével keletkező gráf.

2. Igaz-e, hogy ha egy n csúcsú gráfnak legfeljebb 3n − 6 éle van, akkor biztosan síkbarajzolható?

3. Rajzolja síkba a kocka csúcsaiból és éleiből álló gráfot! Mi ennek a duálisa?

4. Mutassunk példát egy síkbarajzolható gráf két különböző lerajzolására, melyekben a lapok
oldalainak száma nem egyezik meg! Mit mond ez a duálisukról?

5. Bizonyítsa be, hogy egy legalább 11 csúcsú, egyszerű gráf és a komplementere közül legalább az
egyik nem síkbarajzolható! Mutassunk olyan hat csúcsú, egyszerű, síkbarajzolható gráfot, melynek
komplementere is síkbarajzolható!

6. Mutassuk meg, hogy a K7-et bárhogyan rajzolva le egy papírra, mindig lesz legalább hat keresztező
élpár!

7. Legyen G olyan n csúcsú, e élű gráf, melynek k összefüggőségi komponense van, és mindegyik
síkbarajzolható. Hány tartománya lesz G egy síkbarajzolt példányának?

8. Adjuk össze egy síkgráf tartományainak oldalszámát. Mi lesz az eredmény? (Ha egy tartomány-
nak egy él mindkét oldalán van pontja, akkor azt az élt kétszer számoljuk.)

9. Egy összefüggő, síkbarajzolt gráf minden tartományát 4 él határolja.
a) Mutassuk meg, hogy pontosan kétszer annyi éle van, mint tartománya!
b) Hány éle és hány tartománya van, ha a csúcsok száma 20?

10. Keressünk élosztott K3,3-at a Petersen-gráfban!

11. Egy síkbarajzolható G gráfban a legrövidebb kör g hosszú. Adjunk felső becslést G élszámára!

12. Az előző feladat segítségével mutassuk meg, hogy a Petersen-gráf nem síkbarajzolható!


