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1) (rövid körök)
Igazoljuk, hogy ha egy G = G(V,E) n-csúcsú gráf nem tartalmaz rövid C` kört (ahol ` ≤ 2k) akkor

|E(G)| ≤ Ckn
1+1/k

ahol Ck n-től független konstans.

(Megjegyzés: kapcsolat a korábbi félévekben előkerülő Moore-korláttal)

2) (hosszú körök)
Vegyünk egy n csúcsú G = G(V,E) gráfot. Mutassuk meg, hogy ha |E(G)| > Ckn akkor G tartalmaz
olyan kört ami legalább k + 1 hosszú! Mi a legjobb Ck, amivel működhet a bizonýıtás?

3) (C4-mentesség páros gráfban)
Legyen G(A,B) olyan páros gráf n + m csúcson, ahol n >

(
m
2

)
. Mennyi lehet legfeljebb |E(G)|, ha

G nem tartlmaz C4-et? (Keressünk általánośıtást.)

4) (C4-mentesség a hiperkockában)
Jelölje Qn az n dimenziós hiperkockát, melynek csúcsai v ∈ Zn

2 vektorhalmaz elemei, élei azok, amik
egy koordinátában térnek el. Mennyi éle lehet G ⊂ Qn-nek, ha G C4-mentes?
(Keressünk általámośıtásabb kérdést.)

5) (C4-mentesség az egységtáv-gráfban)
Legyen G olyan gráf, amely ábrázolható a śıkban úgy, hogy G minden éle egységszakasznak felel
meg. Tegyük fel, hogy G C4-mentes. Mennyi éle lehet G-nek legfeljebb?

6) (iránýıtott körök iránýıtott gráfokban)
a) Legfeljebb hány 3 hosszú iránýıtott kört tartalmaz egy turnament?
b) Legalább hány 3 hosszú iránýıtott kört tartalmaz egy turnament, ha erősen összefüggő, vagyis
bármely csúcsából bármely másik csúcsába eljuthatunk iránýıtott úton?
Vizsgáljuk meg, éles-e a becslésünk!

7) (bónusz)
a) Minden G gráfban létezik a csúcsoknak olyan V = V1∪V2 part́ıciója, hogy V1 és V2 olyan részgráfot
fesźıt melyben minden fokszám páros.
b) Igazoljuk, hogy minden gráfban van csak páros fokú fesźıtett részgráf legalább n/2 csúcson, és
hogy ez éles.
c) Minden G gráfban létezik a csúcsoknak olyan V = V1 ∪ V2 part́ıciója, hogy V1 olyan részgráfot
fesźıt melyben minden fokszám páros, V2-ben pedig mindegyik páratlan.
d) apró apropó: mai cikk (https://arxiv.org/pdf/2009.05495.pdf): ha G-ben nincs izolált csúcs, akkor
van olyan minimum n/100 csúcsú fesźıtett rszgráf ahol minden fokszám páratlan. (nem feladat, de
feldolgozható cikknek vihető)
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