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Elke vraag is 10 punten waard. Totaal aantal te behalen punten is 50. Tijd
180 minuten. Je mag geen rekenmachine, boeken, of aantekeningen gebrui-
ken. Motiveer je antwoorden. Veel succes!

1. Zoek een maximummatching van de volgende bipartiete graaf met be-
hulp van het algoritme van Egerváry (ook wel het Hongaarse algoritme
genoemd). Laat hierbij de tussenstappen zien en de eventuele bijbeho-
rende augmenterende paden en APS-bomen.

2. (a) (3 pnt) Geef de regels van het spel Sprouts. Gebruik hierbij voor
zover mogelijk grafenterminologie.

(b) (2 pnt) Illustreer het spel met een mogelijk spelverloop voor 2
beginpunten.

(c) (5 pnt) Bewijs dat voor n beginpunten het spel in hoogstens 3n
zetten eindigt.
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3. (a) (2 pnt) Geef de definitie van een Eulertoer.

(b) (twee maal 4 pnt) Welke van de volgende twee grafen is Eulers?
Als de graaf Eulers is, geef een Eulertoer. Anders, beredeneer dat
er geen Eulertoer bestaat.

4. Stel G = (V, E) is een simpele planaire graaf (dus zonder lussen of
parallelle zijden). Als gevolg van de stelling van Euler weten we nu dat
m ≤ 3n− 6, met m = |E| en n = |V |.

(a) (5 pnt) Bewijs dat er een knoop bestaat met graad ten hoogste 5.

(b) (5 pnt) Bewijs met behulp van volledige inductie dat de knopen
van G met ten hoogste 6 kleuren gekleurd kunnen worden.

5. (a) (5 pnt) Formuleer het algoritme van Dijkstra om een kortste pad
te vinden in een gerichte graaf G = (V, E) van startknoop S naar
eindknoop T .

(b) (5 pnt) Bereken de kortste route van S naar T (en de lengte ervan)
voor de graaf gegeven door de volgende verbindingstabel.

S A B C D T
S - 7 4 9 7 -
A - - - - - 6
B 1 - 3 -
C - - - - - 3
D - - - 1 - 4
T - - - - - -

De ’9’ op de eerste regel betekent dat er een verbinding van S naar
C loopt van lengte 9 km. Alle wegen zijn eenrichtingsverkeer. Een
’-’ betekent dat er geen directe verbinding ligt.
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