
Αζθήζεηο Καηαλόεζεο ζηα Γξαθήκαηα 

Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία Παξάδνζεο: 31/1/2016 

(κε email ζηνλ βνεζό καζήκαηνο ζε κνξθή .pdf ή .doc) 

Να αλαγξάθεηε ζην παξαδνηέν ζαο ην ΑΔΜ θαη ην όλνκά ζαο. 

 

 

1. (15%) Να απνδείμεηε όηη θάζε απιό κε θαηεπζπλόκελν γξάθεκα κε 11 θνξπθέο 

θαη 53 αθκέο δελ έρεη θύθιν Euler. 

  

2. (15%) Να ραξαθηεξίζεηε ηελ θιάζε ησλ γξαθεκάησλ ζηα νπνία θάζε θύθινο 

Euler είλαη επίζεο θαη θύθινο Hamilton. 

 

3. (15%) Να εμεηάζεηε πνηα από ηα παξαθάησ 4 γξαθήκαηα είλαη ηζνκνξθηθά κεηαμύ 

ηνπο. Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. Γηα όπνηα είλαη, λα δνζεί έλαο αληίζηνηρνο 

ηζνκνξθηζκόο (δει. αληηζηνηρία θνξπθώλ, εθόζνλ πξώηα ηηο νλνκάζεηε.).  

 

 

 

 

4. (5%+15%) α) Να δείμεηε όηη δελ ππάξρεη απιό γξάθεκα κε 12 θνξπθέο θαη 28 

αθκέο έηζη ώζηε: 

i) όιεο νη θνξπθέο λα έρνπλ βαζκό 3 ή 4 

ii) όιεο νη θνξπθέο λα έρνπλ βαζκό 3 ή 6 

β) ηελ πξώηε εξγαζία ελόο ηκήκαηνο ηνπ ΔΑΠ κε 10 άλδξεο θαη 17 γπλαίθεο όινη νη 

θνηηεηέο ηζρπξίδνληαη όηη ζπλεξγάζηεθαλ κε 2 άλδξεο θαη 3 γπλαίθεο αθξηβώο. Δίλαη 

δπλαηόλ λα ιέλε όινη ηελ αιήζεηα; (λα ην κνληεινπνηήζεηε κε γξαθήκαηα ώζηε λα 

δώζεηε ηε ιύζε) 

 

5. (7%+8%) α) Να απνδείμεηε ή λα δώζεηε αληηπαξάδεηγκα γηα ηελ αθόινπζε 

πξόηαζε: «ε έλα γξάθεκα κε βάξε, ην κηθξόηεξν κνλνπάηη κεηαμύ δύν θνξπθώλ δελ 

κεηαβάιιεηαη αλ όια ηα βάξε πνιιαπιαζηαζηνύλ κε ηνλ ίδην ζεηηθό αξηζκό». Γηα 

παξάδεηγκα, 



 
β) Να απνδείμεηε ή λα δώζεηε αληηπαξάδεηγκα γηα ηελ αθόινπζε πξόηαζε: «ε έλα 

γξάθεκα κε βάξε, ην κηθξόηεξν κνλνπάηη κεηαμύ δύν θνξπθώλ δελ κεηαβάιιεηαη αλ 

ζε όια ηα βάξε πξνζηεζεί ν ίδηνο ζεηηθόο αξηζκόο». Γηα παξάδεηγκα,  

 
 

 

6. (10%+10%) α) Δίλαη ηα αθόινπζα γξαθήκαηα επίπεδα; Αλ λαη, δώζηε κηα επίπεδε 

απνηύπσζε, δηαθνξεηηθά απνδείμηε όηη δελ είλαη. 
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β) Να δείμεηε όηη αλ Γ είλαη έλα ΑΠΛΟ επίπεδν γξάθεκα ηάμεο 11, ηόηε ην 

ζπκπιήξσκά ηνπ ΓΔΝ είλαη επίπεδν γξάθεκα.  

 

  




