
Introduction to Computer Science

Repeated First Midterm Test, 5/8/2017

1. In an imaginary country the license plate numbers consist of 6 characters, each of
which is either one of the 26 letters of the English alphabet or one of the digits
0, 1, . . . , 9. The only condition on them is that the letter Y can appear at most
once. How many license plate numbers can be given in the country?

2. A simple connected graph on 100 vertices has 100 edges. Show that the graph
contains three pairwise different spanning trees. (Two spanning trees are different
if their edge sets are not the same.)

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

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!

4. In a simple graph on 20 vertices the degree of each vertex is 6. Prove that we can
add one new edge to the graph in such a way that the resulting graph is still simple
and contains an Euler trail.

5. Does the following graph contain a Hamilton cycle? And a Hamilton path?
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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-
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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!

6. In a simple graph on 20 vertices the degree of each vertex is at least 9. Prove that we
can add one new edge to the graph in such a way that the resulting 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.


