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De�níció: Egy hurokélmentes G gráf χ(G)-vel jelölt kromatikus száma az a legkisebb k, melyre G csúcsai

kiszínezhet®ek k színnel jól, azaz úgy, hogy szomszédos csúcsok ne legyenek egyforma szín¶ek.

Jelölés: α(G) jelöli a G gráf legnagyobb független csúcshalmazának méretét (azaz α(G) = ω(G)).

1. Mennyi a kromatikus száma

a) Kn-nek (n csúcsú teljes gráf);

b) Cn-nek (n hosszú kör);

c) egy n csúcsú fának;

d) a Ks,t teljes páros gráfnak;

e) a Petersen gráfnak?

2. a) Legyen G jól színezve. Mit mondhatunk a piros csúcsok halmazáról?

b) Mutasd meg, hogy χ(G) · α(G) ≥ n, ahol n a G csúcsszáma!

3. Bizonyítsd be, hogy egy n csúcsú, egyszer¶ G gráfra χ(G) = n ⇐⇒ G = Kn.

4. Mennyi a kromatikus száma

a) Ck + 1 élnek?

b) Ck komplementerének?

5. Mutasd meg, hogy egy (hurokélmentes) G gráfra az élek száma legalább
(
χ(G)
2

)
.

6. a) Legyen G csúcshalmaza {1, 2, . . . , 25} és (i, j) legyen pontosan akkor él, ha i és j relatív prímek.

Mennyi χ(G)?
b) Legyen G csúcshalmaza {1, 2, 3, . . . , 100}, és ij pontosan akkor legyen él, ha |i − j| > 30. Mennyi G
kromatikus száma?

7. Mutass minden n-re olyan egyszer¶ gráfot, mely nem tartalmazza részgráfként Kn-et, de kromatikus

száma n.

De�níció: Egy G hurokélmentes gráf élkromatikus száma az a legkisebb k egész, melyre a gráf élei színez-

het®ek k színnel jól, azaz úgy, hogy az azonos szín¶ éleknek ne legyen közös végpontjuk. Jele: χ′(G).
Jelölés: ν(G) jelöli a G gráf legnagyobb független élhalmazának méretét.

8. a) Legyenek G élei jól színezve. Mit mondhatunk a piros élekr®l?

b) Mutasd meg, hogy ν(G) · χ′(G) ≥ e, ahol e a G élszáma!

9. Mennyi az élkromatikus száma Cn-nek?

10. Mennyi χ′(Kn)?

11.* Legyen G egy 73 pontú hurokélmentes gráf, aminek a komplementere kiszínezhet® 18 színnel. Ki

tudunk-e választani 52 pontot úgy, hogy G minden élének legalább az egyik végpontja a kiválasztott pontok

között legyen?

12. Egy cégnél 7 pályázó jelentkezett 6 üres munkahelyre (számozzuk ezeket 1-t®l 6-ig), közülük néhányan

több helyre is: Aladár a 4-es, Béla a 3-as és 4-es, Csaba az 1-es, 2-es és 6-os, Dani a 2-es és 5-ös, Erzsi az

1-es, 3-as, 5-ös és 6-os, Feri a 3-as és 4-es, Géza pedig a 3-as munkahelyre.

a) Legfeljebb hány munkahely tölthet® be? Adjunk is meg egy lehetséges elosztást!

b) Változik-e a helyzet, ha Feri id®közben a 2-es munkahelyre is jelentkezik?


