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1. Adott egy G = (V, E) gráf és élein egy k : E → R+ költségfüggvény. Egy lépésben megépíthetjük
G egy tetszőleges élét, ám ennek hatására minden meg nem épített él költsége megduplázódik.
Tervezzünk hatékony algoritmust, ami a lehető legolcsóbban építi meg G egy feszítőfáját.
2. Tegyük fel, hogy a (G, s, t, c) hálózatban a maximális st-folyam nagysága 24. Ha az u1 v1 és
az u2 v2 élek mindegyikének a kapacitását 32-vel megnöveljük, akkor a maximális st-folyam
nagysága 88-ra változik. Meghatározható-e mindezek alapján, hogy mennyi lesz a maximális
st-folyam nagysága akkor, ha az eredeti hálózatban az u1 v2 él kapacitását 13-mal csökkentjük,
az u2 v1 él kapacitását pedig 31-gyel növeljük? Ha igen, akkor mennyi ez a maximum? (Az u1 v2
él kapacitása az eredeti hálózatban legalább 13 volt.)
3. Kiszínezhető-e a K100,100 teljes páros gráf minden csúcsa és minden éle 101 szín valamelyikére
úgy, hogy se azonos színű csúcsok között ne vezessen él, se azonos színű éleknek ne legyen közös
végpontja, továbbá egyetlen él színe se egyezzen meg egyik végpontjának színével sem?
4. Igaz-e, hogy a G gráfnak bizonyosan van Hamilton-útja, ha G egyszerű, 10-csúcsú, és csúcsainak
fokszámai 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6?
5. Legyenek a G gráf csúcsai az (a, b) ∈ Z2 egész számpárok, és az (a, b) csúcs szomszédai legyenek
az (a − 1, b), (a + 1, b), (a, b − 1), (a, b + 1) csúcsok. Tetszőleges H(1) ⊂ V (G) véges halmaz és
i = 1, 2, . . . index esetén legyen H(i + 1) = H(i) ∪ f (H(i)), ahol f (H(i)) a G azon csúcsaiból
áll, amelyeknek legalább két H(i)-beli szomszédja van. Bizonyítsuk be, hogy |H(n)| ≤ 4|H(1)|2
teljesül minden pozitív egész n számra. Igaz-e, hogy |H(n)| ≤ |H(1)|2 is mindig teljesül?
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