
 גרפים 
 

 בין הערים. בדרך ריים טדו ס כבישים-ערים וקשתות-רף הוא אוסף של קודקודיםג
אין כבישים מעיר וש דאח כבישכלל מניחים כי בין כל שתי ערים יש לכל היותר  

 לעצמה. 
   היא כמות הקשתות שיוצאות מהקודקוד.  של קודקוד בגרף דרגה

 . גרף יש מעגלהוכיחו כי ב 3דרגה של כל הקודקודים בגרף היא . 1

ד מהקודקודים היא לפחות  ודקודים הדרגה של כל אחק 𝑁ם  בגרף ע. 2
𝑛−1

2
הוכיחו  

 ר אחרת. אפשר להגיע מכל עיר לכל עי כלומר יש-כי הגרף קשיר

אם ניתן למחוק את אחת . ה 100. נתון גרף קשיר שבו כל הקודקודים מדרגה 3
 ך שהוא יפסיק להיות קשיר? הקשתות בגרף כ

 . 1של גרף הוא קודקוד מדרגה  עלה  . עץ הוא גרף קשיר ללא מעגלים.4

 ב. שני עלים. יחו כי בכל עץ יש עלה.הוכא. 

𝑁קודקודים יש   𝑁הוכיחו כי בעץ עם  ג. −  קשתות.  1

𝑁- קודקודים ו 𝑁כל גרף קשיר עם ד. הוכיחו כי  −  הוא עץ.קשתות  1

5היא מלבן בגודל . רשת כדורעף 5 × רבית של חוטים שניתן כמות המי ה . מה10
 לחתוך כך שהרשת לא תתפרק? 

ם חברים. הוכיחו כי ישנ 68לכל תלמיד לפחות  תלמידים,  102. בבית הספר  6
 ארבעה תלמידים עם כמות זהה של חברים. 

, יתר על כך מספר מספר כבישיםים צאומכל עיר יו םערי 2000דינה רחוקה במ. 7
 . היוצאים מכל עיר הוא חזקת שתיים בישיםהכ

שב את מספר המסלולים מאורך שתיים  , עבור כל עיר, לחלחשב שלו המלך הורה
החשב סכם את כל המספר שיצאו לו ודיווח למלך  לכל היותר היוצאים מעיר זו.

   טר את החשב שלו. הוכיחו כי על המלך לפ לים.לומס 100,000סך הכל יצאו  ש

תות. הוכיחו כי ניתן למצוא בגרף  קש 4050-קודקודים ו 2020נתון גרף עם  . 8

 לכל היותר. 20מעגל באורך  

פר קטעים אדומים  העביר מס נקודות בכחול. ירדן 20תוכו  זיו צייר ריבוע וצבע ב. 9
. התברר שהקטעים  יבועהקצוות שלהם בנקודות הכחולות או קודקודי הרש

ם יש. כמה משולהאדומים לא חותכים זה את זה ומחלקים את הריבוע למשולשים
   התקבלו?

. התברר שכך קודקוד של המשובע משובע חולק למשולשים ומשושים קמורים.  10
לפחות  ים מהחלוקה. הוכיחו כי בחולקה ישצולעשל לפחות שני מ הוא גם קודקוד

 . מחומשים 13


