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:הערות
).יםללא יציאות לשרות(דקות120: משך המבחן. 1
!הפרדת דפים אסורה. נוסחאותעמודי4-דפים כולל דף זה ו9ו כי ברשותכםקבד. 2
. שאלות5במבחן. 3
ניתן לכתוב את המשך -אם המקום אינו מספיק . המיועד להבמקוםיש לענות על כל שאלה. 4

.מאחורי הדףהפתרון 
.אסור,יםיכולל מכשירים אלקטרונ,כל חומר עזר. 5
.אלא אם כן התבקשתם במפורש,ואות נסיגהומשתמש באין להש. 6
עדיפה על תשובה ,אם קיימת, תשובה ללא סכימה(יש לתת תשובות פשוטות ככל האפשר . 7

).עם סכימה
.סעיף/מהניקוד לשאלה%20-תזכה ב" ת/לא יודע"סעיף התשובה /בכל שאלה. 8

!בהצלחה
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.במקום המתאיםבלבדתשובה סופיתענו לכל שאלה:)נקודות27(1שאלה

),(יהי ) נקודות6(.א EVG 50ידוע כי . גרף לא מכוון|| E .ו חסם תחתון ועליוןתנ ,
. בכל אחד מהמקרים הבאיםV||על , אפשרההדוקים ככל 

.Gאין כל מידע נוסף על )1
_____________: עליון

____________:תחתון

.פשוטGידוע בנוסף כי )2
_____________: עליון

_____ _______:תחתון

.ופשוטקשירGידוע בנוסף כי)3
____________: עליון

____________:תחתון

BVחסם עליון :הערה || חייב להתקיים עבור כל גרף),( EVG  . חסם עליון נחשב
.מוגדר באופן דומה) הדוק(חסם תחתון . אם לא קיים חסם עליון קטן ממנוהדוק

בכמה אופנים יכול אושרי . אגסים שוניםk-ושוניםתפוחים nעל השולחן יש ) נקודות3(.ב
?כ אושרה לבחור תפוח וגם אגס"ואח,)ואז לאכול אותו(, לבחור תפוח או אגס

כמה תתי . שוניםn-מתוכם זהים וnעצמים אשר n2בת Sנתונה קבוצה ) נקודות4(.ג
.)האבריםאין חשיבות לסדר ביןבקבוצה : תזכורת(?S-יש לnבגודל קבוצות שונות
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מהו סכום כל . עליםkשבו בדיוק צמתיםnבעל מכוון- עץ סופי לאGיהי ) נקודות3(.ד
?דרגות הצמתים שאינם  עלים

ixשימו לב כי בפיתרון חוקי (?משוואה הבאהפתרונות טבעיים יש לכמה) נקודות8(.ה

.)iלכלשלילי-הינו שלם אי

3022 54321  xxxxx

בהם )שונים(צמתים מסומנים 18הפורשים מכוונים-הלאעציםמהו מספר ה) נקודות3(.ו
.9וצומת אחד בעל דרגה 3צמתים בעלי דרגה 4, עלים13יש 
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הוכיחו קומבינטורית כי:)נקודות15(2שאלה
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:)נקודות20(3שאלה
),(יהי )נקודות5(.א EVG ידוע כי לכל צומת ב. מכוון-גרף פשוט ולא -Gדרגה אי-

:הוכח את אחת מהטענות הבאות. זוגית
1(||Vתמידזוגי- איהוא.
2(||Vהוא זוגי תמיד.
3(||Vזוגי-יכול להיות זוגי או אי.

),(מכוון -גרף פשוט ולא:הגדרה EVG  אם לכל זוג צמתים בטירוף-זוגי-אייקרא גרף
uו -vבגרף מספר השכנים המשותפים ל-uו -vזוגי- הוא אי.

.צמתים בדיוק5בטירוף בעל -זוגי- תנו דוגמא לגרף אי) נקודות5(.ב
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),(יהי:הגדרה EVG תהיגרף וVU קבוצה של צמתי - תתG. תהיEEU תת-

Uכך ש Eבוצה של כל קשתות ק

e

Eyx ם "אמUyx , . הגרף),( UU EUG  נקרא
.Uי "עתת הגרף המושרה צמתים

),(יהי ) נקודות10(.ג EVG הוכיחו כי . בטירוף-זוגי- גרף איGהוא אויילרי מעגלי.
),(יהי G-בxעבור צומת כלשהו :הדרכה xxx EVG י "הגרף המושרה צמתים ע- תת

זוגית אזי-איxאם דרגת "הוכיחו כי ). xG-איננו בxשימו לב כי(xקבוצת השכנים של 
".זוגי-הוא איxGסכום דרגות כל צמתי 

ניתן להשתמש בטענה המצוטטת בהדרכה ללא הוכחתה אולם ניקוד מלא יינתן :הערה
.רק עבור הוכחה מלאה של הסעיף
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kn, טבעייםk- וnעבור :)נקודות15(4שאלה 3 , יהי),( knGמספר האפשרויות לבחור
מותר לבחור מכל כאשר ,)אין חשיבות לסדר בין אברי הקבוצה(סוגיםk- עוגות מnקבוצה בת

),(עבור מספיקיםותנאי התחלהפתחו משוואת נסיגה . לכל היותרעוגות 3סוג  knG.
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) נקודות23(5שאלה
". למעלה"- ו" ימינה"מסלול שריג הוא סידרת צעדי , כזכור

),(- ל)0,0(- ממהו מספר מסלולי השריג) נקודות5(.א nn שאינם עוברים בקואורדינטה
),( ji , עבורnji  ,0.

),(-ל)0,0(-מהו מספר מסלולי השריג מ) נקודות6(.ב nn להלמע"שאין בהם שני צעדי "
. רצופים

),(-ל)0,0(-מהו מספר מסלולי השריג מ) נקודות4(.ג nn למעלה"שאין בהם שני צעדי "
).אך מותר להם לגעת בו(רצופים וגם אינם יורדים ממש מתחת לאלכסון הראשי 

),(שימו לב כי האלכסון הראשי הוא קבוצת כל הקואורדינטות  ii.
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-עבור מספר מסלולי השריג ממספיקיםפתחו נוסחת נסיגה ותנאי התחלה) נקודות7(.ד
),(-ל)0,0( nn רצופים וגם אינם יורדים ממש מתחת " למעלה"שאין בהם שלושה צעדי

.לאלכסון הראשי
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-את מספר מסלולי השריג מ', סעיף דבלפי נוסחת הנסיגה שפיתחתם, חשבו) נקודה אחת. (ה
.נא לציין תשובה סופית בלבד. )4,4(-ל)0,0(


