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Twierdzenie 

Dla grafu prostego  następujące warunki są równoważne: 

1)  jest drzewem, 

2)  nie zawiera cykli i ma   krawędzi, 

3)  jest spójny i ma   krawędzi, 

4)  jest spójny, zaś usunięcie dowolnej krawędzi tworzy dokładnie dwie 
spójne składowe, 

5) dowolne dwa wierzchołki grafu  są połączone dokładnie jedną drogą, 

6)  nie zawiera cykli, lecz dodanie dowolnej nowej krawędzi tworzy 
dokładnie jeden cykl. 



Wniosek 

Każdy las    o k składowych spójnych posiada   
krawędzi. 



Cykle i drogi
Marszruta (trasa) w grafie G z wierzchołka w do wierzchołka u to 
skończony ciąg krawędzi  , przy czym niektóre 
krawędzie mogą się powtarzać!  Marszruta może przechodzić przez dany  
wierzchołek wielokrotnie. 
Długość marszruty  to liczba jej krawędzi. 

Marszruta zdefiniowana w grafie skierowanym uwzględnia kierunek 
krawędzi. Marszrutę taką nazywamy skierowaną.

Marszrutę, w której wszystkie krawędzie są różne, nazywa się ścieżką.

Droga to ścieżka bez powtarzających się wierzchołków, z wyjątkiem 
pierwszego i ostatniego, które mogą być równe. 

Cykl to marszruta zamknięta, w której jedynym powtarzającym się 
wierzchołkiem jest jej początek (będący oczywiście również jej końcem). 



Grafy eulerowskie
Cykl Eulera to zamknięta marszruta
przechodząca przez każdą krawędź
grafu dokładnie raz. 

Graf eulerowski 
to graf 
posiadający 
cykl Eulera. 



Twierdzenie 

Graf    jest eulerowski wtedy i tylko wtedy, gdy jest spójny 
i stopień każdego wierzchołka jest parzysty. 

Twierdzenie to jest nie tylko
ładną charakterystyką grafów 
eulerowskich, ale umożliwia 
prostą i szybką weryfikację 
omawianej własności. 



Wniosek 

Graf spójny jest eulerowski wtedy i tylko wtedy, gdy rodzinę jego 
krawędzi da się podzielić na rozłączne krawędziowo cykle. 



Grafy jednokreślne

Graf jednokreślny (tzn. taki, który można narysować bez odrywania 
ołówka i rysując każdą krawędź dokładnie raz) to graf posiadający 
marszrutę przechodzącą dokładnie raz przez każdą krawędź. 

Wniosek

Graf    jest jednokreślny wtedy i tylko wtedy, gdy jest spójny i 
jego wszystkie wierzchołki, poza co najwyżej dwoma, mają parzysty 
stopień. 



Grafy hamiltonowskie
Inny, ciekawy problem można przedstawić na przykładzie firmy 
rozwożącej przesyłki. Dotyczy on pracy kuriera mającego rozwieść 
przesyłki do odbiorców, w ten sposób by odwiedzić każdego klienta 
jedynie raz, a na końcu wrócić do siedziby firmy. 

Cykl Hamiltona to marszruta zamknięta odwiedzająca każdy wierzchołek 
dokładnie raz. 

Graf hamiltonowski to graf posiadający cykl Hamiltona. 

Ścieżka Hamiltona to marszruta przechodząca przez wszystkie 
wierzchołki, każdy odwiedzając jedynie jeden raz. 





www.ibspan.waw.pl/~sikorski/md/md_p06.pdf 



W odróżnieniu od grafów eulerowskich, grafy hamiltonowskie nie 
posiadają prostej i szybkiej w użyciu charakteryzacji. Nie znana jest żadna 
metoda, pozwalająca szybko (tzn. w czasie wielomianowym) stwierdzić 
czy dany graf jest hamiltonowski. Nie udowodniono również, że nie ma 
takiego algorytmu. Problem jest więc otwarty!

Są natomiast znane pewne warunki wystarczające na to, by graf był 
hamiltonowski, np.

o Graf prosty , w którym każdy wierzchołek ma stopień 
co najmniej  jest hamiltonowski. 

o Jeśli w grafie prostym   o co najmniej 3 wierzchołkach 
dowolne dwa niesąsiednie wierzchołki v i w spełniają 
nierówność  , to graf  jest 
hamiltonowski. 



www.ibspan.waw.pl/~sikorski/md/md_p06.pdf 



Twierdzenie

Graf pełny Kn jest hamiltonowski dla każdego n>2 i zawiera  
2

!1n  cykli 

Hamiltona.

www.ibspan.waw.pl/~sikorski/md/md_p06.pdf



Grafy planarne 

Graf płaski to para , gdzie:  jest jakimś zbiorem punktów 
płaszczyzny ,  jest zbiorem nie przecinających się odcinków lub łuków 
w  o końcach w zbiorze . 

Graf planarny to graf, który jest prezentowalny jako graf płaski.

Uwaga: graf płaski jest zbiorem punktów płaszczyzny  i zbiorem nie 
przecinających się odcinków lub łuków łączących te punkty. A zatem jest 
to RYSUNEK! Natomiast graf planarny to graf, który jest prezentowalny 
jako graf płaski. 

Grafy  i  nie są planarne. 



Homeomorfizm

Graf   jest homeomorficzny z grafem , jeśli jeden otrzymamy 
z drugiego poprzez wykonanie skończenie wielu poniższych operacji: 

 Dodawanie wierzchołków stopnia dwa na krawędzi.
Jeśli  oraz , to operacja ta zastępuje graf 

 grafem . 

 Usuwanie wierzchołków stopnia dwa.
Jeśli  ma jedynie dwóch sąsiadów , to operacja ta 
zastępuje graf  grafem 

. 



Twierdzenie Kuratowskiego

Graf jest planarny wtedy i tylko wtedy, gdy żaden jego podgraf nie jest 
homeomorficzny z  ani z . 

Inna charakterystyka grafów planarnych odwołuje się do znanego nam już 
pojęcia ściągalności, lub grafu ilorazowego: 

Graf jest planarny wtedy i tylko wtedy, gdy nie zawiera podgrafu 
ściągalnego do  lub . 



Ściany 

W grafach płaskich poza wierzchołkami oraz krawędziami można 
rozważać również ściany, czyli obszary płaszczyzny otoczone krawędziami 
i nie zawierające krawędzi. Formalnie ściana w grafie płaskim  to zbiór 
punktów płaszczyzny, które da się połączyć krzywą nieprzecinającą żadnej 
krawędzi. 

Wszystkie grafy płaskie mają dokładnie jedną ścianę nieskończoną. 
Zauważmy, że las jest grafem planarnym, ale w żadnej reprezentacji 
płaskiej nie posiada ścian ograniczonych. Tak więc posiada w ogóle tylko 
jedną ścianę. 

Twierdzenie

W grafie płaskim  o  ścianach i  składowych spójnych 
zachodzi 



Kolorowanie grafów
Problem kolorowania polega na tym, by przypisać wierzchołkom grafu 
różne kolory w taki sposób, by każde dwa sąsiednie wierzchołki miały inne 
kolory. 

Kolorowanie grafu  to funkcja  taka, że  
ilekroć  jest krawędzią grafu .

Kolorowanie grafu  na k kolorów wyznacza rozbicie zbioru  na sumę 
rozłączną  jednobarwnych zbiorów , przy czym 
każdy graf indukowany postaci  jest antykliką. Na odwrót, takie 
rozbicie   pozwala na pokolorowanie grafu  na k 
kolorów. 

Graf k-kolorowalny (k-barwny) to graf dający się pokolorować k barwami. 



Liczba chromatyczna grafu, , to najmniejsza liczba barw, którymi 
można pokolorować graf . 

Optymalne kolorowanie grafu  to kolorowanie używające dokładnie 
 kolorów. 

Oszacowania

  (G) gdzie  jest rozmiarem maksymalnego podgrafu pełnego (kliki)

(G)  +1 gdzie  jest maksymalnym stopniem wierzchołka w G



Obserwacja

Graf jest dwudzielny wtedy i tylko wtedy, gdy jest -kolorowalny. 

Twierdzenie (1890)

Każdy graf planarny jest 5-kolorowalny. 

Twierdzenie (1976)

Każdy graf planarny jest 4-kolorowalny. 



MAPY

Zbiór rozspajający wierzchołki u, v to zbiór krawędzi FE taki, że każda 
droga z u do v zawiera jakąś krawędź z F. 

Rozcięcie wierzchołków u, v to zbiór rozspajający wierzchołki u, v, którego 
żaden podzbiór właściwy nie rozspaja u z v.

Zbiór krawędzi F będziemy nazywać rozcięciem, jeśli F jest rozcięciem 
jakichś dwu wierzchołków u, v.

Most to taka krawędź e, że zbiór { e } tworzy rozcięcie. 

Mapa to graf płaski nie zawierający mostów. 

Mapa ma k-kolorowalne ściany jeśli jej ściany można pokolorować k 
kolorami w ten sposób, by żadne dwie graniczące ze sobą ściany nie miały 
tego samego koloru. Innymi słowy, mapa M ma k-kolorowalne ściany, jeśli 
jej geometrycznie dualny graf M* jest k kolorowalny. 



Dwa twierdzenia o kolorowaniu

Mapa M ma 2-kolorowalne ściany wtedy i tylko wtedy, gdy graf M jest 
eulerowski. 

Każda mapa ma 4-kolorowalne ściany. 

_________________________

Robin J. Wilson: Wprowadzenie do teorii grafów. WN PWN Warszawa 2007

Wykłady z matematyki dyskretnej, 12-15, http://wazniak.mimuw.edu.pl

K. A. Ross, CH. R. b. Wright: Matematyka dyskretna. WN PWN 1999

J. Grygiel: Wprowadzenie do matematyki dyskretnej. AOW EXIT 2007

www.mini.pw.edu.pl/MiNIwyklady

http://www.mini.pw.edu.pl/MiNIwyklady
http://wazniak.mimuw.edu.pl/


Pytania na egzamin licencjacki
z zakresu matematyki dyskretnej

  Omów metody obliczania sum skończonych

  Liczby Fibonacciego a "złoty podział"; wniosek Keplera

  Twierdzenie Halla i algorytm łączenia w pary

  Trójkąt Stirlinga (dla podziałów) i liczby Bella

  Zasada szufladkowa Dirichleta



Terminy egzaminów z matematyki dyskretnej

21 czerwca 2016  (zobacz informację na stronie Zakładu PiGK)

wyniki do 27 czerwca

poprawkowy: między 6 a 9 września 2016  (informacja ukaże się na 
stronie Zakładu PiGK), wyniki 14-15 września


