
Introduction to the Theory of Computing 2.

Exercise-set 4.

1. a) Is there a plane graph in which the number of vertices, edges and regions are all divisible by 3?
b) Is there a connected graph with the above properties?

2. Is there a simple connected plane graph which has half as many vertices as regions?

3. In a simple, connected plane graph the degree of each vertex is 4, and the number of the edges is
16. Determine the number of regions of the drawing.

4. A convex polyhedron has 20 vertices and 12 faces. Each face of the polyhedron is bounded by the
same number of edges. What is this common number?

5. Is there a simple planar graph in which the degree of each vertex is at least 6?

6. a) In the simple planar graph G the degree of each vertex is at least 5. Show that in this case G
contains at least 12 vertices of degree 5.
b) Is the statement true with 13 instead of 12?

7. (MT++’05) Let G be a simple planar graph on 13 vertices. Prove that at least one of G and its
complement G is not planar.

8. (MT’15) At most how many edges can be added to the graph below in such a way that we get a
simple planar graph? (We add edges only between already existing vertices.)
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9. a) (MT+’05) Suppose that G = (V,E) is a simple graph whose set of edges E is the union of the
disjoint sets of edges E1, E2 and E3, where all the three subgraphs (V,E1), (V,E2) and (V,E3) are
spanning trees of G. Show that in this case G is not planar.
b) (MT+’18) Let G be a simple, connected planar graph. Show that if we delete the edges of two
edge-disjoint spanning trees from G then the remaining graph cannot be connected.

10. a) Show that in a drawing of K8 in which three edges cannot go through a common point there are
at least 10 edge-crossings.
b) At least how many edge-crossings are there in a drawing of K4,4 if three edges cannot go through
a common point?
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11. Decide whether the following graphs are planar or not. If yes, then draw them with straight edges
without crossing; if not, then prove it.
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m) MT+’17

Bevezetés a számításelméletbe II.
pótzárthelyi

ELS� zh pótlása, 2017.05.08.

1. Kukutyinban a rendszámok hat karakterb®l állnak, minden karakter az angol ábécé
26 bet¶jének valamelyike vagy egy 0 és 9 közti számjegy. Az Y bet¶ legfeljebb egyszer
szerepelhet a rendszámban, ezen kívül más kikötés nincs. Hányféle rendszám adható
meg Kukutyinban? (A végeredmény számszer¶ értékét nem kell megadni, azonban a
megoldásból ki kell derüljön, hogy hogyan lehetne azt kiszámolni egy olyan számoló-
géppel, amely csak a négy alapm¶veletet ismeri.)

2. Egy 100 csúcsú összefügg®, egyszer¶ gráfnak 100 éle van. Mutassuk meg, hogy ekkor
van a gráfban 3 páronként különböz® feszít®fa. (Két feszít®fa akkor különböz®, ha nem
pontosan ugyanazon élek alkotják.)

3. Döntsük el, hogy az alábbi gráf síkbarajzolható-e.
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4. Egy 20 csúcsú egyszer¶ gráfban minden csúcs foka 6. Mutassuk meg, hogy a gráfhoz
hozzá lehet venni pontosan egy élet úgy, hogy a kapott gráf egyszer¶ maradjon és
legyen Euler-sétája.

5. Döntsük el, hogy az alábbi gráfnak van-e Hamilton-köre, illetve Hamilton-útja.

6*. Egy húsz csúcsú, egyszer¶ gráfban minden fok legalább 9. Mutassuk meg, hogy a
gráfhoz hozzá lehet venni egy élet úgy, hogy a kapott gráfnak legyen Hamilton-útja.

Minden feladat 10 pontot ér, beleértve a csillagos feladatot is. A csillagos feladatért ka-

pott pontok ugyanúgy beszámítanak a zh pontszámába, mint a többi feladatért kapott

pontok. Részben helyes vagy nem teljes megoldásokért részpontszám adható, indok-

lás nélküli eredményközlésért nem jár pont. A dolgozatra mindenki írja rá a nevét, a

Neptun-kódját és a gyakorlatvezet®jének a nevét. Jó munkát!
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Bevezetés a számításelméletbe II.
aláíráspótló vizsga

ELS� zh pótlása, 2017.05.08.

1. Hány olyan hétjegy¶ szám van, melyben a nyolcas számjegy pontosan háromszor
fordul el®? (A végeredmény számszer¶ értékét nem kell megadni, azonban a megol-
dásból ki kell derüljön, hogy hogyan lehetne azt kiszámolni egy olyan számológéppel,
amely csak a négy alapm¶veletet ismeri.)

2. Egy 23 csúcsú egyszer¶ gráfban minden csúcs foka legalább 7. Mutassuk meg, hogy
bárhogy választunk ki a gráf csúcsai közül hármat, lesz köztük két olyan, melyek között
van a gráfban út.

3. Egy tíz csúcsú, egyszer¶, összefügg®, élsúlyozott gráfban három él súlya 1, négy
él súlya 2, a többi él súlya 3. Mutassuk meg, hogy a gráfnak van olyan feszít®fája,
melynek súlya legfeljebb 21.

4. Döntsük el, hogy az alábbi gráf síkbarajzolható-e.
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5. Legalább hány élet kell az alábbi gráfhoz hozzávenni, hogy a kapott gráf egyszer¶
maradjon és legyen Euler-körsétája?

6*. Egy húsz csúcsú, egyszer¶ gráfban és a komplementerében együtt is csak kétféle
fokszám fordul el®. Tudjuk még, hogy a gráfban a tíznél kisebb fokú csúcsok klikket
alkotnak. Mutassuk meg, hogy a gráfnak van Hamilton-útja.

Minden feladat 10 pontot ér, beleértve a csillagos feladatot is. A csillagos feladatért ka-

pott pontok ugyanúgy beszámítanak a zh pontszámába, mint a többi feladatért kapott

pontok. Részben helyes vagy nem teljes megoldásokért részpontszám adható, indok-

lás nélküli eredményközlésért nem jár pont. A dolgozatra mindenki írja rá a nevét, a

Neptun-kódját és a gyakorlatvezet®jének a nevét. Jó munkát!
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12. (MT+’06) In the graph G the degree of each vertex is at most 3. Furthermore we know that each
cycle of G contains at most 5 edges. Show that G is a planar graph.

13. (MT++’16) The graph G doesn’t contain a subgraph homeomorphic to K2,3 (the complete bipartite
graph on 2+3 vertices). Does it follow that G is planar?

14. a) Let G be a simple graph on at most 6 vertices. Pove that at least one of G and its complement
G is planar.
b) Give a simple graph G on 8 vertices such that neither G nor G is planar.

15. (MT’19) A graph on 20 vertices has 18 edges and two components. Show that the graph is planar.


