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1. Határozzuk meg, legfeljebb hány éle lehet egy olyan G gráfnak, amely páros, egyszerű,
csúcsainak száma 222, független éleinek maximális száma pedig ν(G) = 42.

2. Melyek azok az n ≥ 1 egészek, amelyekre a Kn teljes gráf élei kiszínezhetők néhány
színnel úgy, hogy minden felhasznált színre az adott színre színezett élek a Kn egy
feszítőfáját alkossák?

3. Tegyük fel, hogy a Kn teljes gráf élei úgy vannak a piros, fehér és zöld színekkel
kiszínezve, hogy az azonos színre színezett élek mindhárom szín esetén egy-egy n-
csúcsú összefüggő gráfot alkotnak. Igazoljuk, hogy Kn-ben található olyan háromszög,
melynek éleit háromféle színnel színeztük.

4. Legyen P a sík pontjainak n elemű halmaza, és tegyük fel, hogy P semelyik három
pontja sem esik egy egyenesre. Jelölje H a P -beli pontpárok meghatározta egyene-
sek metszéspontjainak halmazát, azaz mindazon pontokat, amelyek legalább két ilyen
egyenesre illeszkednek. Igazoljuk, hogy a P által meghatározott nyílt szakaszok között
a H-tól diszjunktak száma legfeljebb n.

5. Tegyük fel, hogy a G egyszerű páros gráf, színosztályaira |A| = |B| = n teljesül, és
bármely u ∈ A, v ∈ B, uv 6∈ E esetén d(u) + d(v) ≥ n + 1 áll fenn. Bizonyítsuk be,
hogy G-nek van Hamilton-köre. Tudnivalók a hátoldalon.
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