
Introduction to Computer Science 2 Repeat Midterm Test 5/20/2019

1. Show that there is no such tree on n ≥ 5 vertices which has only two kinds of degrees,
each of them occurring exactly n

2 times (n is even).

2. Let the vertices of the graph G be all the 3-element subsets of the 6-element set
S = {a, b, c, d, e, f}, and two vertices be adjacent if and only if the corresponding
subsets have at most one element in common. Does this graph G contain an Euler
circuit?

3. (∗) Can we visit each square of a 3×5 chessboard exactly once with a horse? (A horse
in one move moves two squares vertically or horizontally and then one more square
perpendicularly to the previous direction.)

4. We add two edges to a bipartite graph on 10 vertices. Is it possible (with an appropriate
choice of the graph and the added edges) that the chromatic number of the graph
obtained is 4?

5. Determine a minimum set of covering vertices in the graph below.
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1. Adjunk meg egy minimális lefogó ponthalmazt az alábbi gráfban.
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2. A G gráfról annyit tudunk, hogy a K9,9 teljes páros gráfból kaptuk
8 él törlésével. Határozzuk meg G élkromatikus számát.
3. Mutassuk meg, hogy nem létezik olyan n ≥ 5 csúcsú fa, mely-
ben pontosan két fokszám fordul elő, mégpedig mindkettő n

2 -ször (n
páros).
4. Egy gráf csúcsai egy 6 elemű halmaz 3 elemű részhalmazai, két
különböző csúcsot akkor kötünk össze, ha a megfelelő halmazoknak
legfeljebb 1 közös eleme van. Van-e Euler-körséta a gráfban?
5. Egy 10 csúcsú páros gráfhoz hozzáveszünk két élet. Előfordulhat-e
(a gráf és a hozzávenni kívánt élek alkalmas választásával), hogy a
kapott gráf kromatikus száma 4?
6*. Bejárható-e egy 3 × 5-ös sakktábla lóval úgy, hogy minden mezőn
éppen egyszer tartózkodik a ló? (A ló a táblán úgy ugrik, hogy két
mezőt halad egy irányba (vízszintesen vagy függőlegesen) és egy mezőt
az első irányra merőlegesen.)

A dolgozatra kérjük jól olvashatóan felírni a következő adatokat: név, Neptun-kód,
Neptun szerinti gyakorlatvezető neve.
Minden feladat 10 pontot ér, a munkaidő 90 perc. Az aláírás feltétele: a zárthelyin
legalább 24 pont elérése. A 100%-os eredményhez elegendő 50 pontot elérni a 60-ból,
az összpontszám 50 pont feletti részét IMSc pontként könyveljük el.
A feladatok megoldását indokolni kell, puszta eredményközlésért nem jár pont. A
dolgozat megírása közben számológép (vagy más segédeszköz) nem használható.

6. We only know of the graph G that it was obtained from K9,9 by deleting 8 edges from
it. Determine χe(G), the edge-chromatic number of G.

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.


