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Second Repeat of the First Midterm Test

1. How many seven-digit integers are the in which the digit 8 occurs exactly three
times?

2. In a simple graph on 23 vertices the degree of each vertex is at least 7. Show that
no matter how we choose 3 vertices of the graph, there will be a path between 2 of
them.

3. In a simple, connected weighted graph on 10 vertices three edges have weight 1, four
edges have weight 2, and the rest of the edges have weight 3. Show that the graph
has a spanning tree whose weight is at most 21.

4. Decide whether the following graph is planar or not.

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!

5. At least how many edges need to be added to the graph below so that the resulting
graph is still simple and contains an Euler trail?
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6. In a simple graph on 20 vertices and its complement together there are only two
kinds of degrees. Furthermore we know that in the graph the vertices of degree less
than 10 form a clique. Show that the graph contains a Hamilton path.

Total work time: 90 min.
The full solution of each problem (including explanations) is worth 10
points. Show all your
work! Results without proper justification or work shown deserve no credit.
Notes and calculators (and similar devices) cannot be used.
Grading: 0-23 points: 1, 24-32 points: 2, 33-41 points: 3, 42-50 points: 4, 51-60 points: 5.


