
Program przedmiotu: 

TEORIA GRAFÓW 

 

 30 godz. wykładów + 30 godz. ćwiczeń  

 

Wymagane wiadomości. Twierdzenia „minimaksowe” o przepływach w sieciach, 

skojarzeniach w grafach dwudzielnych itp. Podstawowe pojęcia topologiczne.  

 

 

1. Usystematyzowanie i poszerzenie podstawowych pojęć i notacji teorii grafów, w tym grafy 

zwykłe, digrafy, multigrafy; podgrafy; drogi, ścieżki, cykle. Przykłady zastosowań grafów do 

modelowania zjawisk. Izomorfizm grafów; grupa automorfizmów grafu. Hipoteza 

rekonstrukcyjna Ulama.   

 

2. Grafy spójne i składowe spójności.  Spójność wierzchołkowa grafu.  Twierdzenie 

(szczególne i ogólne) Mengera o spójności wierzchołkowej. 

 

3. Spójność krawędziowa grafu. Twierdzenie (szczególne i ogólne) Mengera o spójności 

krawędziowej.  Związek twierdzeń Mengera z twierdzeniami „minimaksowymi”. 

 

4. Cykl Eulera i droga Eulera.   Charakteryzacja multigrafów eulerowskich i jednobieżnych. 

Algorytm Fleury’ego.  Problem chińskiego listonosza, algorytm Edmondsa-Johnsona.  

 

5. Cykl i ścieżka Hamiltona. Zwięzłość grafu. Twierdzenie Bondy’ego-Chvátala. Domknięcie 

Bondy’ego-Chvátala grafu. Stabilność własności grafów. 

 

6. Warunki wystarczające istnienia cyklu Hamiltona: Bondy’ego-Chvátala, Orego, Diraca, 

Chvátala-Erdősa i Fana. Inne własności typu hamiltonowskiego: pancykliczność, 

trasowalność, jednorodna trasowalność. Problem komiwojażera.  

 

7. Rozkład grafu na izomorficzne podgrafy. Rozkład grafu pełnego na cykle Hamiltona i na  

skojarzenia. Systemy trójek Steinera.  

 

8. Definicja drzewa i warunki równoważne. Grafy jako przestrzenie metryczne; promień, 

średnica,  centrum i centroid grafu. Mediana drzewa. Twierdzenia Jordana-Sylvestra  

o centrum, medianie i centroidzie drzewa.  

 

9. Twierdzenie Cayleya o liczbie drzew etykietowanych. Kod Prüfera. Dowód Pitmana 

twierdzenia Cayleya.  

 

10. Graf topologiczny. Graf płaski i graf planarny. Wzór Eulera dla grafów płaskich. Graf 

dualny do grafu płaskiego. 

 

11. Minor  i minor topologiczny grafu.   Twierdzenie  Kuratowskiego (bd.)   Zanurzanie 

grafów w powierzchnie dodatniego rodzaju.  Rodzaj grafu. Wzór Eulera dla grafów 

dodatniego rodzaju. Twierdzenie Ringla-Youngsa (bd.).  

 

12. Liczba chromatyczna grafu. Twierdzenie Brooksa. Wielomian chromatyczny grafu. 

Twierdzenie o rozkładzie wielomianu chromatycznego.  

 



13. Historia twierdzenia o czterech kolorach. Kolorowanie wierzchołków grafu z list. 

Twierdzenie Thomassena o wymuszonej liczbie chromatycznej grafów planarnych.   

 

14. Kolorowanie właściwe krawędzi grafu. Twierdzenie Wizinga. Twierdzenie Königa o 

indeksie chromatycznym grafu dwudzielnego.  

 

 

 

Literatura: 

R.J. Wilson, Wprowadzenie do teorii grafów, PWN, Warszawa 2000. 

 

 

 

 Program przygotował:  Rafał Kalinowski 
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