1. Znale¹¢ najlepsze pokolorowanie sprawiedliwe oraz zwarte kolorowanie kraw¦dzi podanego grafu.
3

2. Udowodni¢, »e je±li ka»dy graf dwudzielny regularny ma sum¦ chromatyczn¡ równ¡ 2 |G|
3. Udowodni¢ prawdziwo±¢ lub nieprawdziwo±¢ stwierdzenia: 4-regularny graf dwudzielny jest zwarcie
kolorowalny.
4. Lemat 11.3 o 2-wybieralno±ci naszyjnika Θ2,2,2m lub Twierdzenie 11.10 o D-wybieralno±ci naszyjnika

Θp,q,r .
5. Twierdzenie o ograniczeniach na cyrkularn¡ liczb¦ chromatyczn¡, przez klasyczn¡ liczb¦ chromatyczn¡ lub Twierdzenie o liczbie kolorów kolorowania on-line grafów przedziaªowych.

1. Znale¹¢ najlepsze pokolorowanie cyrkularne oraz sumacyjne podanego grafu.
2. Klik¦ o

k -wierzchoªkach

nazywamy

k -drzewem,

ka»dy graf zbudowany z

k -drzewa

przez doda-

nie jednego wierzchoªka i poª¡czeniu go z wszystkimi wierzchoªkami pewnej kliki rozmiaru
nazywamy

k -drzewem.

Na ile kolorów najwy»ej pokoloruje

k -drzewo

k

te»

algorytm SL. Czy b¦dzie to

pokolorowanie optymalne. Odpowiedz uzasadni¢.
3. Udowodni¢ prawdziwo±¢ lub nieprawdziwo±¢ stwierdzenia: Graf którego ka»dy cykl (cykl prosty)
ma dªugo±¢ 4 jest zwarcie kolorowalny.
4. Lemat 11.3 o 2-wybieralno±ci naszyjnika Θ2,2,2m lub Twierdzenie 11.10 o D-wybieralno±ci naszyjnika

Θp,q,r .
5. Twierdzenie o ograniczeniach na cyrkularn¡ liczb¦ chromatyczn¡, przez klasyczn¡ liczb¦ chromatyczn¡ lub Twierdzenie o liczbie kolorów kolorowania on-line grafów przedziaªowych.

1. Znale¹¢ najlepsze pokolorowanie cyrkularne oraz sumacyjne podanego grafu.
2. Grafami ci¦ciwowymi nazywamy grafy peªne oraz grafy powstaªe z grafów ci¦ciwowych przez
dodanie wierzchoªka i poª¡czenia go z wszystkimi wierzchoªkami pewne kliki. Znale¹¢ graf ci¦ciwowy
który mo»e zosta¢ pokolorowany przez algorytm SL nieoptymalnie, lub udowodni¢ »e takiego grafu
nie ma.
3.W drzewie

T

ka»dy wierzchoªek jest stopnia 1 lub 3, wstawiamy po jednym wierzchoªku stopnia

dwa na ka»dej kraw¦dzi, po czym bierzemy graf kraw¦dziowy tak powstaªego grafu. Udowodni¢ »e
jest on zwarcie kolorowalny lub »e to nie prawda.
4. Lemat 11.9 o konstrukcji grafu nie D-wybieralnego lub Twierdzenie 5.5 o ograniczeniu na liczb¦
kolorów potrzebnych do pokolorowania sumacyjnego grafu.
5. Twierdzenie o warunku dostatecznym na równo±¢ cyrkularnej liczby chromatycznej i klasycznej
lub Twierdzenie o ograniczeniach na liczb¦ kolorów kolorowania on-line grafów przedziaªowych przedziaªów równych dªugo±ci.

1. Znale¹¢ lub pokaza¢ »e nie istniej a) zwarte, b) sprawiedliwe kolorowanie grafu na rysunku.
2. Niech

Cn2 = ({0..n − 1}, E),

gdzie

ij ∈ E ⇔ |i − j| ¬ 2

zu»yje algorytm DSatur do pokolorowania

Cn2 .

Dla jakich

3. Jaka jest cyrkularna liczba chromatyczna cyklu o

n

n

(odejmowanie modulo

n).

Ile kolorów

b¦dzie to kolorowanie optymalne.

wierzchoªkach? Zaproponuj algorytm, kolo-

ruj¡cy cyrkularnie graf, którego cykle s¡ kraw¦dziowo rozª¡czne. Ile kolorów zu»yje zaproponowany
algorytm w zale»no±ci od dªugo±ci najkrótszego nieparzystego cyklu?
4. Lemat 11.3 o 2-wybieralno±ci naszyjnika Θ2,2,2m lub Lemat 11.9 o konstrukcji grafu nie D-wybieralnego
5. Twierdzenie o liczbie kolorów kolorowania on-line grafów przedziaªowych lub Twierdzenie o ograniczeniach na liczb¦ kolorów kolorowania on-line grafów przedziaªowych przedziaªów równych dªugo±ci.
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1. Znale¹¢ lub pokaza¢ »e nie istniej a) zwarte, b) sprawiedliwe kolorowanie grafu na rysunku.
2. Niech

Gn = ({a, b} × {0..n − 1}, E),

1), (a, i)(b, i + 1) : i ∈ {0..n − 1}}.
pokolorowania

Gn .

Dla jakich

n

gdzie

E = {(a, i)(b, i), (a, i)(a, i + 1), (b, i)(b, i + 1), (b, i)(a, i +

(dodawanie modulo

n).

Ile kolorów zu»yje algorytm DSatur do

b¦dzie to kolorowanie optymalne.

3. Jaki jest cyrkularny indeks chromatyczny cyklu o

n

wierzchoªkach? Zaproponuj algorytm, ko-

loruj¡cy cyrkularnie kraw¦dzie grafu, którego cykle s¡ wierzchoªkowo rozª¡czne. Ile kolorów zu»yje
zaproponowany algorytm w zale»no±ci od dªugo±ci najkrótszego nieparzystego cyklu?
4. Twierdzenie 11.10 o D-wybieralno±ci naszyjnika

Θp,q,r

lub Twierdzenie 5.5 o ograniczeniu na liczb¦

kolorów potrzebnych do pokolorowania sumacyjnego grafu.
5. Twierdzenie 9.10 o zwartym kolorowaniu kraw¦dzi drzewa lub Twierdzenie 7.10 o ograniczeniu na
harmoniczn¡ liczb¦ chromatyczn¡.
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1. Znale¹¢ pokolorowania a) wierzchoªków b) kraw¦dzi grafu na rysunku minimalizuj¡ce sum¦ chromatyczn¡.
2. Niech

Gk = ({1..3k − 1}, E),

gdzie

algorytm DSatur do pokolorowania

ij ∈ E ⇔ |i − j| ¬ k − 1 ∨ |i − j|  2k .

Gk .

Ile kolorów zu»yje

Czy b¦dzie to kolorowanie optymalne. Wyci¡gn¡¢ wniosek

na temat jako±¢ algorytmu DSatur.
3. Wyznaczy¢ harmoniczn¡ liczb¦ chromatyczn¡ cyklu dªugo±ci

(2k + 1)k .

4a Twierdzenie 7.10 o ograniczeniu na harmoniczn¡ liczb¦ chromatyczn¡.
4b. Twierdzenie o warunku dostatecznym na równo±¢ cyrkularnej liczby chromatycznej i klasycznej.
5a. Twierdzenie o liczbie kolorów kolorowania on-line grafów przedziaªowych.
5b. Lemat 2 o liczbie ck (V ) (zasada wª¡czania-wyª¡czania).
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1. Znale¹¢ harmoniczne kolorowanie grafu na rysunku.
2. Niech

Fk = ({(a, i) : a ∈ {0..4}, i ∈ {1, ..k}}, E),

{0..4}, i, j ∈ {1..k}, i 6= j}.

gdzie

E = {(a, i)(a, j), (a, i)(a +5 1, j) : a ∈

Ile kolorów zu»yje algorytm DSatur do pokolorowania

Gk .

Czy b¦dzie to

kolorowanie optymalne. Wyci¡gn¡¢ wniosek na temat jako±¢ algorytmu DSatur.
3. Znale¹¢ ograniczenie górne na minimaln¡ sum¦ chromatyczn¡ w zale»no±ci od sprawiedliwej (równo±ciowej) liczby chromatycznej.
4a Twierdzenie 9.19 o zwartym kolorowaniu grafów o maksymalnym stopniu 4 bez wierzchoªków
stopnia 3.
4b. Twierdzenie o ograniczeniach na cyrkularn¡ liczb¦ chromatyczn¡, przez klasyczn¡ liczb¦ chromatyczn¡.
5a. Twierdzenie o ograniczeniach na liczb¦ kolorów kolorowania on-line grafów przedziaªowych przedziaªów równych dªugo±ci.
5b. Lemat 11.3 o 2-wybieralno±ci naszyjnika
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Θ2,2,2m .

