
                               TEZĂ  11D semestrul I (2014-2015) 

              NR.1          

               I.A.  Itemii următori se referă la graful G din imaginea 

alăturată. 

Notă. Pentru fiecare cerință se prezintă (pe scurt) noțiunile teoretice și se   justifică răspunsul ! 

a. Descrieți mulțimile V(G) și M(G). 

b. Care este lungimea celui mai lung lanţ elementar ? Dați exemplu de un astfel de lanț elementar. 

c. Care este numărul de subgrafuri ale grafului G? 

d. Care este numărul de grafuri parțiale ale grafului G? 

e. Care sunt nodurile care pot fi eliminate din graf astfel încât subgraful obţinut să rămână conex? 

f. Care este numărul minim de muchii ce pot fi adăugate în graf astfel încât între oricare două noduri din 

graf să existe cel puţin un lanţ elementar de lungime 2? Care sunt aceste muchii? 

g. Câte subgrafuri complete conţine graful dat?  

h. Câte grafuri parţiale conexe conţine graful dat?  

i. Care este numărul minim de muchii ce pot fi eliminate din graf astfel încât gradele nodurilor să fie egale? ? 

Care sunt aceste muchii? 

j. Care este numărul minim de muchii ce trebuie adăugate în graf pentru ca acesta să devină eulerian? Care 

sunt aceste muchii ? 

I.B.   

 

 

 

 

 

 

Barem de notare: 

2p – de la Moș Crăciun, I.A  0,5p x10=5p , I.B - 3p 

 

 

 



                               TEZĂ  11D semestrul I (2014-2015) 

              NR.2          

               I.A.  Itemii următori se referă la graful G din imaginea 

alăturată. 

Notă. Pentru fiecare cerință se prezintă (pe scurt) noțiunile teoretice și se   justifică răspunsul ! 

a. Descrieți mulțimile V(G) și M(G). 

b. Care este lungimea celui mai lung lanţ elementar ? Dați exemplu de un astfel de lanț elementar. 

c. Care este numărul de subgrafuri ale grafului G? 

d. Care este numărul de grafuri parțiale ale grafului G? 

e. Care sunt nodurile care pot fi eliminate din graf astfel încât subgraful obţinut să rămână conex? 

f. Care este numărul minim de muchii ce pot fi adăugate în graf astfel încât între oricare două noduri din 

graf să existe cel puţin un lanţ elementar de lungime 2? Care sunt aceste muchii? 

g. Câte subgrafuri complete conţine graful dat?  

h. Câte grafuri parţiale conexe conţine graful dat?  

i. Care este numărul minim de muchii ce pot fi eliminate din graf astfel încât gradele nodurilor să fie egale? ? 

Care sunt aceste muchii? 

j. Care este numărul minim de muchii ce trebuie adăugate în graf pentru ca acesta să devină eulerian? Care 

sunt aceste muchii ? 

I.B.   

 

 

 

 

 

 

Barem de notare: 

2p – de la Moș Crăciun, I.A  0,5p x10=5p , I.B - 3p 

 

 

 


