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1 Một số định nghĩa đầu tiên

Trước hết, ta đưa ra một vài ví dụ đầu tiên nhằm minh họa cho các khái niệm về đồ thị.

Ví dụ 1.1. Trong một nhóm n ≥ 3 người, mỗi người quen biết với ít nhất 2 người khác. Chứng minh
rằng có thể tìm thấy k ≥ 3 người A1, . . . , Ak sao cho với mỗi 1≤ i ≤ k, Ai quen với Ai−1, Ai+1.

Ví dụ 1.2. Trong một cuộc gặp mặt n người, mỗi người là bạn là bạn của ít nhất một người khác. Biết
rằng trong mỗi nhóm ba người bất kì không có chính xác hai cặp người bạn. Chứng minh rằng mọi
người đều là bạn của nhau.

Ví dụ 1.3. Trong một thị trấn có 3 ngôi nhà A, B, C và ba nhà máy điện, nước và khí đốt. Mỗi ngôi
nhà cần phải được nối với mỗi nhà máy trên bởi một đường dẫn. Hỏi có thể thực hiện được các đường
ống sao cho hai đường ống đôi một không giao nhau hay không ?

Với các tình huống như trên, ý tưởng tự nhiên là thực hiện một hình vẽ: chẳng hạn, với hai ví dụ
đầu, ta tượng trưng cho mỗi người là một điểm trong mặt phẳng, hai người quen biết nhau được
mô hình hóa bẳng một đường nối hai điểm tượng trưng cho hai người đó. Với ví dụ còn lại, mỗi
ngôi nhà được mô hình hóa bằng một điểm, mỗi nhà máy là một điểm, các đường ống nối các ngôi
nhà với các nhà máy được mô hình hóa bẳng các đường nối giữa các điểm.

Các tình huống như vậy dẫn đến khái niệm tổng quát sau.

Định nghĩa 1.4. Một đồ thị là một cặp G = (V, E) được tạo thành từ một tập hợp V và E ⊂ V × V .
Các tập V, E tương ứng được gọi là tập các đỉnh và tập các cạnh của đồ thị G.

Với A, B là hai đỉnh, ta gọi (A, B) là cạnh nối A và B nếu (A, B) ∈ E. Ta nói A, B là các đầu mút của
cạnh (A, B).

Nhận xét 1.5. 1. Nói chung (A, B) và (B, A) không trùng nhau. Trong trường hợp này, ta nói đồ
thị là có hướng. Ngược lại, nếu trong đồ thị G, ta không bao giờ phân biệt (A, B) với (B, A) thì ta
nói G là một đồ thị vô hướng và khi đó ta nói: các đỉnh A, B là kề nhau, đỉnh A (và B)) kề với
cạnh (A, B), cạnh (A, B) kề với đỉnh A (và B). Ta cũng nói A là một đầu mút của cạnh (A, B).
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2. Theo định nghĩa mà ta đưa ra ở trên, mỗi cặp đỉnh được nối với nhau nhiều nhất bởi một cạnh
(và nói chung, không có khuyên, nghĩa là không có cạnh nào nối một đỉnh với chính nó), nói
cách khác, ta quan tâm đến các đồ thị đơn.

3. Trong các ứng dụng về sau, ta thường gặp các đồ thị trên một tập đỉnh hữu hạn, nói cách khác,
các đồ thị hữu hạn.

4. Chúng ta thường miêu tả các đồ thị bằng các hình vẽ: các đỉnh bởi các điểm và các cạnh bởi
các đường cong (liên tục) nối các điểm. Nói chung, vị trí tương đối của các điểm cũng như
việc các đường cong nối chúng có cắt nhau hay không không có vai trò nào trong bài
toán (tuy nhiên, bạn đọc lưu ý trường hợp đồ thị phẳng!). Nói riêng, các giao điểm của các
đường cong không tạo thêm đỉnh mới cho đồ thị.

5. Chú ý rằng một đồ thị có thể được biểu diễn bằng nhiều cách hình học và tô pô khác nhau.

1.1 Bậc

Định nghĩa 1.6. Cho một đồ thị G = (V, E). Bậc của một đỉnh A ∈ V là số cạnh, kí hiệu deg(A), của
đồ thị nhận A làm đầu mút.

Như vậy, bậc của một đỉnh đếm số đỉnh (hay cạnh) kề với nó.

Mệnh đề 1.7. Trong mọi đồ thị với n≥ 2 đỉnh, có ít nhất hai đỉnh có cùng bậc.

Chứng minh. Do đồ thị là đơn, bậc của các đỉnh nẳm trong tập {0, . . . , n− 1}. Tuy nhiên không thể
có hai đỉnh A, B sao cho deg(A) = 0,deg(B) = n− 1 được. Nói cách khác, bậc các đỉnh nẳm trong
{0, . . . , n− 2} hoặc {1, . . . , n− 1}. Nguyên lý Dirichlet giúp ta kết thúc chứng minh.

Định lý 1.8 (Công thức bậc). Cho một đồ thị G = (V, E). Thế thì

∑

A∈V

deg(A) = 2|E|.

(Trong đó |X | kí hiệu lực lượng tập hợp X .)

Chứng minh. Theo định nghĩa, mỗi cạnh nối chính xác hai đỉnh của đồ thị, do đó chúng được tính
đúng hai lần trong tổng ở vế trái.

Nhận xét 1.9. Công thức trên cho một hình dung đầu tiên về bậc lớn nhất và bậc nhỏ nhất của một
đồ thị nếu biết số đỉnh và số cạnh: bậc nhỏ nhất ≤ 2|E|

|V | ≤ bậc lớn nhất.

Công thức bậc cho ta một tính chất rất hữu ích của các đồ thị

Hệ quả 1.10. Trong một đồ thị hữu hạn, số đỉnh bậc lẻ luôn là một số chẵn.

Chứng minh. Rút gọn modulo 2 công thức thiết lập tại Định lý 1.8 ở trên.

Dĩ nhiên, kết quả trên thường được biết đến dưới phát biểu quen thuộc sau đây

Ví dụ 1.11. Trong một cuộc họp n người, mỗi người bắt tay với một số ≥ 0 người khác. Thế thì số
người bắt tay với một số lẻ người khác là chẵn.

2



1.2 Đường đi, tính liên thông

Định nghĩa 1.12. Cho A, B là hai đỉnh của một đồ thị G. Một đường đi từ A đến B là một dãy các
cạnh (Ai , Ai+1), i = 0, . . . , k− 1 với A0 = A và Ak = B. Số các cạnh (ở đây là k) tạo nên đường đi gọi là
độ dài của đường đi.

Một đồ thị được gọi là liên thông nếu hai đỉnh bất kì có một đường đi giữa chúng.

Nhận xét 1.13. 1. Theo qui ước, một đỉnh được nối với chính nó bởi một đường đi có độ dài 0;

2. Trong thực tế, ta sẽ hay quan tâm đến một số đường đi không có lặp: không sử dụng cạnh nào
quá một lần hay thậm chí không sử dụng đỉnh đỉnh nào quá một lần.

Cho A là một đỉnh của một đồ thị G. Tập tất cả các đỉnh B sao cho có một đường đi từ A đến B
được gọi là thành phần liên thông của A, kí hiệu là CA. Tập các thành phần liên thông rõ ràng tạo
nên một phân hoạch của các đỉnh của đồ thị:

• ∪A∈VCA = V ;

• Với mọi A, B ∈ V,CA =CB hoặc CA∩CB = ;.

Nhận xét 1.14. Nói một cách khác, có thể phân chia các đỉnh một đồ thị thành các nhóm đôi một rời
nhau (các thành phần liên thông) sao cho hai đỉnh bất kì trong một nhóm được nối với nhau bởi các
đường đi.

Từ một đồ thị G = (V, E) cho trước, ta có thể xây dựng các đồ thị mới bằng nhiều cách khác
nhau, chẳng hạn như sau:

1. Nếu ta chỉ loại bỏ một số cạnh của G (giữ nguyên các đỉnh) hoặc loại bỏ một số đỉnh cũng
như tất cả các cạnh với ít nhất một đầu mút nẳm trong các đỉnh đó thì ta nhận được một đồ
thị mới, gọi là một đồ thị con của G;

2. Nếu như ta giữ lại một số đỉnh của G và một số cạnh của G nối các đỉnh mà ta giữ lại ta nhận
được một đồ thị cảm sinh từ G;

3. Ta giữ nguyên các đỉnh của đồ thị G, bổ sung tất cả các cạnh có thể (sao cho được một đồ thị
đầy đủ) rồi bỏ đi các cạnh của đồ thị ban đầu. Ta nhận được một đồ thị G = (V, E′) sao cho
hai đỉnh bất kì A 6= B kề nhau trong G khi và chỉ khi không kề nhau trong G, gọi là đồ thị bù
của G.

4. Nếu ta thay thế một số cạnh của G bởi các đường đi bẳng cách tạo thêm một số đỉnh mới
trung gian (chẳng hạn thay thế (A, B) bởi (A, A1), (A1, A2), . . . , AkB trong đó Mi là các đỉnh được
tạo mới) thì ta nhận được một đồ thị mới, gọi là một chia nhỏ của G.

(Chú ý rằng, trong một phép chia nhỏ một đồ thị, ta không được quyền tạo thêm một đỉnh
mới mà đỉnh đó đồng thời là đầu mút của hai cạnh.)

Ví dụ 1.15. Chứng minh rằng nếu G là một đồ thị không liên thông thì đồ thị bù của nó là liên thông.

Nhận xét rằng để một đồ thị là liên thông, số các cạnh không thể có quá ít so với số đỉnh.

Mệnh đề 1.16. Cho G = (V, E) là một đồ thị liên thông. Thế thì |E| ≥ |V | − 1.
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Chứng minh. Ta chứng minh bằng qui nạp theo số đỉnh n của đồ thị. Trường hợp n = 1,2 là tầm
thường. Gọi N là một số nguyên và giả sử rằng mọi đồ thị liên thông N đỉnh đều có ít nhất N − 1
cạnh. Gọi G = (V, E) là một đồ thị N + 1 đỉnh.. Lưu ý rằng do G liên thông, bậc của mỗi đỉnh ≥ 1.

• Nếu bậc của mỗi đỉnh của G đều ≥ 2 thì theo công thức quen thuộc liên kết các bậc và số
cạnh, ta có

2|E|=
∑

A∈V

deg(A)≥ 2n.

Ta suy ra |E| ≥ n.

• Giả sử có một đỉnh của G có bậc 1. Gọi A là một đỉnh như vậy và gọi G′ là đồ thị được tạo
thành từ G bẳng cách loại bỏ đỉnh A và cạnh duy nhất của G với một đầu mút A. Dễ thấy G′

cũng là một đồ thị liên thông với N đỉnh và |E| − 1 cạnh. Áp dụng giả thiết qui nạp cho G′ ta
có điều cần chứng minh.

1.3 Cây

Định nghĩa 1.17. Cho G là một đồ thị (đơn). Một chu trình là một đường đi độ dài 6= 0 nối một
đỉnh với chính nó, không sử dụng cạnh nào cũng như đỉnh nào (ngoài đỉnh đầu tiên) quá hai lần. Một
chu trình, như vậy, là một đường đi khép kín không sử dụng đỉnh nào quá hai lần. Ta kí hiệu một chu
trình A1A2 . . . AkA1. Chú ý rằng k 6= 3 vì các đồ thị ở đây được giả thiết là đơn.

Định nghĩa 1.18. Một đồ thị liên thông không có chu trình được gọi là một cây.

Trước khi đưa ra các tính chất đặc trưng cây, ta bắt đầu với điều kiện cần quen thuộc sau đây.

Mệnh đề 1.19. Cho G là một đồ thị sao cho mỗi bậc ≥ 2. Thế thì G chứa một chu trình, nói riêng
không phải là một cây.

Chứng minh. Thật vậy, ta di chuyển trên đồ thị, bắt đầu từ một đỉnh bất kì, từ đỉnh này sang đỉnh
khác sao cho không sử dụng lại cạnh vừa đi (do bậc mỗi đỉnh ≥ 2 nên điều này thực hiện được).
Bởi vì số đỉnh là hữu hạn, ta sẽ quay lại đường đã đi. Cách này rõ ràng tạo cho ta một chu trình.

Một trong những tính chất (về đỉnh) quan trọng của các cây là sự tồn tại các đỉnh đặc biệt.

Định lý 1.20. Mọi cây trên ≥ 2 đỉnh đều có một đỉnh bậc 1.

Một đỉnh như vậy được gọi là một lá. Ta cũng gọi cạnh lá cạnh kề (duy nhất) với một đỉnh lá.

Chứng minh. Đây là hệ quả hiển nhiên của kết quả trên.

Một cách trực quan, mọi cây đều được hình thành như sau: bắt đầu từ một gốc nào đó, sau mỗi
bước, mọc thêm một lá!
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Mệnh đề 1.21. Mọi cây đều có thể được xây dựng bằng cách bắt đầu từ một đỉnh, mỗi lần thêm vào
cây đã có đúng một lá.

Chứng minh. Thật vậy, mọi cây đều có ít nhất một lá. Ta có thể hủy một cây bằng cách lần lượt mỗi
lần bỏ một lá khỏi cây. Lật ngược quá trình này ta được xây dựng như mong muốn.

Cây là có thể được đặc trưng bới một số tính chất khác nhau. Ta bắt đầu với

Mệnh đề 1.22. Một đồ thị là cây khi và chỉ khi giữa hai đỉnh bất kì tồn tại duy nhất một đường đi.

Chứng minh. Giả sử G là một cây. Nói riêng, G liên thông, do đó giữa hai đỉnh bất kì tồn tại một
đường đi. Mặt khác, nếu tồn tại hai đường đi phân biệt giữa hai đỉnh nào đó thì bằng cách nối
chúng lại với nhau (và loại bỏ các cạnh lặp hay các đỉnh lặp một cách tự nhiên) ta được một chu
trình, vô lý.

Chiều ngược lại là một bài tập dễ và được để lại cho bạn đọc.

Ta đã biết một đồ thị liên thông trên n đỉnh có không ít hơn n−1 cạnh. Các cây chính là các đồ
thị liên thông có số cạnh nhỏ nhất.

Mệnh đề 1.23. Một đồ thị n đỉnh là một cây khi và chỉ khi liên thông và có đúng n− 1 cạnh.

Chứng minh. Trước hết giả sử rằng G là một đồ thị liên thông, có n đỉnh và n− 1 cạnh nhưng G có
chu trình, chẳng hạn A1, A2, . . . , Ak, A1. Nhận xét rằng loại bỏ đi cạnh A1A2 đồ thị mới vẫn còn liên
thông. Thật vậy, nếu cần đi từ A1 tới A2 ta chỉ cần đi đường vòng qua A1AkAk−1 . . . A2. Tuy nhiên,
việc đồ thị mới này có n đỉnh, n−2 cạnh và liên thông mâu thuẫn với kết quả thiết lập tại Mệnh đề
1.16.

Đảo lại, theo Bổ đề 1.20, mọi cây có ít nhất một lá. Bỏ một lá khỏi cây, hiển nhiên ta có một cây
mới với số đỉnh cũng như số cạnh giảm đi một. Bằng suy luận qui nạp theo số đỉnh ta có điều cần
chứng minh.

Ví dụ 1.24. Cho G là một cây. Gọi ∆ là bậc lớn nhất. Thế thì, G có ít nhất ∆ lá.

Chứng minh. Gọi A là một đỉnh bậc ∆. Với mỗi cây con với gốc là một đỉnh kề với A chọn ra một lá.
Các lá này đôi một khác nhau (bạn đọc tự giải thích tại sao) nên số lá của cây ban đầu không ít
hơn ∆.

Ta tóm tắt lại các đặc trưng tương đương của cây thông qua phát biểu sau.

Định lý 1.25. Cho một đồ thị vô hướng, đơn, hữu hạn G = (V, E). Các tính chất sau là tương đương:

1. G là một cây;

2. Hai đỉnh bất kì của G được nối với nhau bởi duy nhất một đường đi;

3. G là một đồ thị liên thông cực tiểu: G liên thông nhưng loại bỏ bất kì một cạnh nào của G khiến
G không liên thông;

4. |V |= |E|+ 1;
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5. G là đồ thị phi chu trinh cực đại: G không chứa chu trình nhưng bằng cách thêm vào một cạnh
bất kì (giữa hai đỉnh không kề nhau của G) khiến đồ thị mới có chu trình.

Chứng minh. Đa phần các tương đương đã được chứng minh. Phần còn lại được để lại cho bạn đọc
như bài tập.

Ngoài việc các cây là các đồ thị liên thông có số cạnh nhỏ nhất, ta có thể chú ý rằng các cây
sinh ra tất cả các đồ thị liên thông. Cụ thể hơn,

Định lý 1.26. Mọi đồ thị liên thông đều có thể được xây dựng bằng cách thêm vào một số cạnh vào
một cây có cùng số đỉnh với đồ thị đã cho.

Một cây như vậy được gọi là cây bao trùm của đồ thị.

Nhận xét 1.27. Ta biết rằng số cạnh của một cây bẳng số đỉnh trừ đi 1. Như vậy, đề xây dựng lại một
đồ thị G = (V, E), cần thêm vào |E|+ 1− |V | cạnh vào một cây bao trùm G.

Chứng minh Mệnh đề 1.26. Ta qui nạp theo số chu trình c của đồ thị. Nếu c = 0, đồ thị là một cây
và ta không có gì phải chứng minh. Giả sử kết quả cần chứng minh là đúng với c ≥ 0. Giả sử G là
một đồ thị có c+1 chu trình. Gọi G′ là đồ thị cảm sinh từ G bằng cách giữ nguyên các đỉnh và bỏ đi
đúng một cạnh thuộc một chu trình nào đó, chằng hạn cạnh (A1, A2) của chu trình A1, A2, . . . , Ak, A1.
Chú ý rằng mọi chu trình của G′ đều là một chu trình của G và do ta đã phá đi ít nhất một chu
trình của G, số chu trình của G′ vì thế ≤ c. Ngoài ra, đồ thị G′ vẫn còn liên thông (nếu cần đi từ A1
đến A2 chỉ cần đi vòng A1, Ak, . . . , A3, A2.) Theo giả thiết, có thể xây dựng G′ từ một cây nào đó. Sau
đó chỉ cần thêm vào G′ cạnh A1, A2 để thu được G.

Nhận xét 1.28. Kết quả trên rất hữu ích trong việc rút gọn các bài toán trên một đồ thị liên thông về
các bài toán trên cây.

1.4 Đồ thị đầy đủ, đồ thị đa phần

Định nghĩa 1.29. Ta gọi đồ thị đầy đủ một đồ thị mà hai đỉnh bất kì được nối với nhau bởi một cạnh.
Ta kí hiệu Kn một đồ thị đầy đủ n đỉnh.

Như vậy, một đồ thị đầy đủ là một đồ thị có số cạnh cực đại trên một tập đỉnh cho trước.

Trái ngược với tính chất trên,

Định nghĩa 1.30. Một tập con các đỉnh của một đồ thị được gọi là độc lập với nhau nếu hai đỉnh bất
kì trong đó không được nối với nhau bởi một cạnh.

Định nghĩa 1.31. Một đồ thị được gọi là đồ thị hai phần nếu có thể phân chia các đỉnh của nó thành
hai tập hợp, mỗi tập gồm các đỉnh độc lập với nhau.

Ta có định nghĩa tương tự cho các đồ thị 3 phần, . . ., k-phần.

Trong trường hợp một đồ thị hai phần với X ∪ Y là một phân hoạch các đỉnh thành hai tập đỉnh
độc lập thỏa mãn mọi đỉnh của X được nối với mọi đỉnh của Y (một phân chia như vậy rõ ràng là
duy nhất) thì ta kí hiệu KX ,Y , hay Km,n (m, n tương ứng là lực lượng của X , Y ) cho đồ thị như vậy.
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Ví dụ 1.32. Đồ thị biểu diễn bài toán về 3 ngôi nhà và 3 nhà máy điện, nước, khí đốt là một đồ thị
hai phần, cụ thể hơn, là một đồ thị K3,3.

Một đồ thị 2 phần có thể chấp nhận nhiều cách phân chia các đỉnh thành hai tập đỉnh độc lập
(ví dụ một đồ thị chỉ gồm các đỉnh cô lập). Ta có cách miêu tả trừu tượng khác về các đồ thị 2 phần.

Định lý 1.33 (Định lý Koenig). Một đồ thị là hai phần khi và chỉ khi không có chu trình độ dài lẻ.

Chứng minh. Giả sử G là một đồ thị hai phần. Rõ ràng một chu trình sẽ đi qua các đỉnh của mỗi
tập đỉnh độc lập một cách luân phiên và do đó chỉ có thể quay lại đỉnh đầu tiên sau một số chẵn
lần. Nói cách khác, mọi chu trình (nếu có) của G phải có độ dài chẵn.

Giả sử G không có chu trình độ dài lẻ. Ta sẽ xây dựng cụ thể một phân đôi của G bằng cách đưa
vào hàm khoảng cách. Dễ thấy có thể giả thiết G liên thông, nếu không chỉ cần tiến hành cho từng
thành phần liên thông rồi ghép các phân đôi lại. Gọi A là một đỉnh bất kì của G (liên thông). Với
mỗi đỉnh B của G kí hiệu d(A, B) là khoảng cách giữa hai đỉnh A và B, được định nghĩa như là độ
dài ngắn nhất trong số các độ dài các đường đi từ A tới B (như vậy d(A, A) = 0). Chú ý rằng giả thiết
G liên thông đảm bảo cho việc định nghĩa này là tốt.

Gọi X , Y tương ứng là tập các đỉnh có độ dài tới A là chẵn, lẻ. Hiển nhiên X , Y tạo thành một phân
hoạch của tập đỉnh của G. Hơn nữa mỗi tập X , Y là một tập đỉnh độc lập. Chẳng hạn, giả sử B, C ∈ X
sao cho (B, C) là một cạnh của G. Thế thì bằng cách nối các đường đi độ dài ngắn nhất từ A đến
B, rồi cạnh (B, C), đường đi có độ dài ngắn nhất từ C tới A (có thể cần phải bỏ một số cạnh trùng
nhau và đỉnh lặp) ta sẽ thu được một chu trình có độ dài lẻ, mâu thuẫn với giả thiết ban đầu.

Nhận xét 1.34. 1. Dĩ nhiên hàm khoảng cách trên đồ thị cũng thỏa mãn bất đẳng thức tam giác
quen thuộc

d(A, B) + d(B, C)≥ d(A, C),

2. Đôi khi để thuận tiện, ta qui ước d(A, B) = +∞ nếu giữa A và B không có đường đi. Khái niệm
khoảng cách như vậy được định nghĩa trên mọi đồ thị. Tất nhiên, một đồ thị là liên thông khi và
chỉ khi d(A, B)<+∞ với mọi A, B.

Hệ quả 1.35. Mọi cây là một đồ thị hai phần.

Ví dụ 1.36. Bạn đọc hãy chứng minh trực tiếp tính chất: mọi cây là một đồ thị hai phần.
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1.5 Bài tập

Bài tập 1. Có 32 đội bóng tham gia một giải đấu bóng đá. Ngày đầu tiên, mỗi đội chơi đúng một trận.
Ngày thứ hai, mỗi đội chơi thêm đúng một trận nữa. Chứng minh rằng sau ngày thi đấu thứ hai có
thể chọn ra 16 đội bóng sao cho hai đội bóng bất kì trong số đó chưa từng thi đấu với nhau.

Bài tập 2. Tồn tại hay không một nhóm

1. 5 người mà số các người bạn của mỗi bạn (trong nhóm bạn đó) lần lượt là 5,3, 2,2, 1 ?

2. 5 người mà số các người bạn của mỗi bạn (trong nhóm bạn đó) lần lượt là 0,2, 4,4, 4 ?

3. 5 người mà số các người bạn của mỗi bạn (trong nhóm bạn đó) lần lượt là 0,4, 4,5, 5 ?

4. 9 người mà số các người bạn của mỗi bạn (trong nhóm bạn đó) lần lượt là 6,5, 4,3, 3,3, 2,2, 2 ?

5. 8 người mà số các người bạn của mỗi bạn (trong nhóm bạn đó) lần lượt là 6,6, 6,6, 4,3, 3,0 ?

6. 8 người mà số các người bạn của mỗi bạn (trong nhóm bạn đó) lần lượt là 7,6, 5,4, 4,3, 2,1 ?

Bài tập 3. Tại một buổi sinh hoạt CLB Toán học, người ta thấy rằng mỗi thành viên là bạn với ít nhất
một thành viên khác. Hơn thế nữa, trong mỗi nhóm ≥ 3 thành viên, không có đúng 2 cặp bạn bè.
Chứng minh rằng tất cả các thành viên CLB là bạn của nhau.

Bài tập 4. Có n> 2 hòn đảo và n cây cầu kết nối chúng. Biết rằng có thể đi từ một hòn đảo bất kì đến
một hòn đảo bất kì bằng cách sử dụng các cây cầu đó. Chứng minh rằng có thể tìm được một cây cầu
sao cho nếu ta bỏ cây cầu đó đi, ta vẫn có thể đi từ một hòn đảo đến một hòn đảo bất kì khác.

Bài tập 5. Một mảnh lưới bóng bàn được tạo thành từ một lưới ô vuông kích thước 20× 150. Người
ta có thể cắt tối đa bao nhiêu cạnh đơn vị của lưới đó sao cho lưới bóng bàn vẫn không rời thành hơn
1 mảnh ?

Bài tập 6. Trong một quốc gia nọ có ≥ 101 thành phố và các đường bay (hai chiều) nối một số các
thành phố. Biết rằng thủ đô có đường bay trực tiếp tới 100 thành phố khác và một thành phố bất kì,
không phải là thủ đô, có đường bay trực tiếp đến đúng 10 thành phố khác, ngoài ra hai thành phố bất
kì được nối với nhau bằng một đường bay trực tiếp hay gián tiếp. Chứng minh rằng có thể đóng một
nửa số đường bay phục vụ thủ đô sao cho vẫn có thể bay từ một thành phố bất kì đến một thành phố
bất kì khác.

Bài tập 7. Trong một nhóm người, một số người quen biết nhau và một số người không. Mỗi tối, một
người nào đó đãi tiệc mời tất cả những người mình quen biết và giới thiệu họ cho nhau. Biết rằng,
sau khi mỗi người đều đã tổ chức tiệc vẫn còn hai người trong nhóm vẫn chưa quen biết nhau. Chứng
minh rằng, tại bữa tiệc tiếp theo, họ vẫn không được giới thiệu cho nhau.

Bài tập 8. Cho G là một đồ thị sao cho bậc nhỏ nhất δ ≥ 2. Chứng minh rằng G chứa một chu trình
có độ dài ít nhất δ+ 1. (Nói riêng G có một đường đi với độ dài ≥ δ cạnh.)

Bài tập 9. Cho G = (V, E) là một đồ thị (đơn, hữu hạn) liên thông. Gọi δ là bậc nhỏ nhất. Chứng
minh rằng G có một đường đi có độ dài ≥min{2δ, |V | − 1}.

Bài tập 10. Hai thành phố bất kì của một quốc gia nọ được kết nối trực tiếp với nhau bởi đúng một
trong hai phương tiện: đường bộ hoặc hàng không. Chứng minh rằng có thể đóng tất cả các đường bộ
hoặc tất cả các đường bay sao cho bằng phương tiện giao thông còn lại, người ta luôn đi được từ một
thành phố bất kì đến một thành phố bất kì khác và không đi qua quá 2 thành phố trung gian khác.
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Bài tập 11 (Túi kẹo của thầy Hải). Thầy Hải mang một túi kẹo gồm m thanh kẹo lạc (giống nhau)
đến Câu lạc bộ Toán học. Biết rằng CLB Toán học hôm đó có n bạn học sinh tham dự. Các bạn học sinh
có thể ăn kẹo của thầy (dù có làm được bài của thầy hay không) với điều kiện

1. Túi kẹo phải được chia đều cho tất cả các bạn học sinh;

2. Không có thanh kẹo nào bị bẻ ra quá 2 phần.

Hỏi với những m, n nào thì các bạn học sinh có thể được ăn kẹo của thầy Hải ?

Bài tập 12 (Bài giảng buồn tẻ.). Cô giáo Hà Dương phát hiện ra năm bạn học sinh ngủ gật trong
bài giảng của mình, hơn nữa, mỗi bạn đó ngủ gật đúng hai lần. Cô Hà Dương còn nhận thấy rằng với
hai bạn bất kì, có một thời điểm mà họ cùng ngủ gật. Chứng minh rằng có ít nhất 3 bạn cùng ngủ gật
ở một thời điểm nào đó.

Bài tập 13. Người ta đặt các viên sỏi vào các ô của một bảng vuông n× n sao cho:

1. Mỗi ô không chứa sỏi bất kì kề (có một cạnh chung) với một ô chứa sỏi;

2. Với hai ô chứa sỏi O1, O2 bất kì, có một dãy các ô chứa sỏi, bắt đầu từ O1, kết thúc tại ô O2 sao
cho hai ô liên tiếp trong dãy đều kề nhau.

Chứng minh rằng có không ít hơn n2−2
3

viên sỏi.

Bài tập 14. Trong một cuộc họp, một số người là đối thủ của nhau (quan hệ đối thủ là hai chiều).
Chứng minh rằng có thể chia nhóm người tại cuộc họp vào hai phòng khác nhau sao cho một người
bất kì, ít nhất một nửa số đối thủ của anh ta ngồi ở trong phòng khác.

Bài tập 15. Trong một mạng xã hội gồm ít nhất 7 người, mỗi người trao đổi thư từ với đúng 3 người
khác trong số đó. Chứng minh rằng có thể phân chia mạng xã hội ra thành hai nhóm khác rỗng sao
cho mỗi người trao đổi thư từ với ít nhất hai người trong nhóm mà anh ta nằm trong.

Bài tập 16. Trong một hội nghị có 2010 người. Chứng minh rằng có thể tìm được hai người tại hội
nghị sao cho họ có một số chẵn (có thể là 0) những người quen chung tại hội nghị.

Bài tập 17. Nhà vua một nước nọ quyết định xây dựng n thành phố và n − 1 con đường liên kết
chúng: mỗi con đường nối hai thành phố và không đi qua một thành phố khác và hai con đường bất
kì không giao nhau. Nhà vua cũng muốn rằng khoảng cách nhỏ nhất giữa hai thành phố (theo đường
bộ) là 1,2, . . . , n(n−1)

2
. Có thể thực hiện ước muốn của nhà vua không nếu

1. n= 6;

2. n= 2011;

Bài tập 18. Người ta viết các chữ số 0, 1, . . . , 9, mỗi số đúng 10 lần, vào các ô vuông của một bảng
10× 10. Chứng minh rằng có thể tìm được một hàng hay một cột chứa ít nhất 4 chữ số phân biệt.

Bài tập 19. Tại một miền nọ có 50 khu dân cư và một số con đường đất giữa chúng. Người ta có thể
di chuyển từ một khu dân cư tùy ý đến một khu dân cư tùy ý khác bằng các con đường trên. Chứng
minh rằng người ta có thể trải nhựa một số con đường sao cho ở mỗi khu dân cư, số con đường nhựa
đi ra khỏi đó là một số lẻ.
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2 Đồ thị phẳng

2.1 Định nghĩa

Định nghĩa 2.1. Một đồ thị sao cho ta có thể biểu diễn các đỉnh bới các điểm trong mặt phẳng và các
cạnh bởi các đường cong đôi một không giao nhau được gọi là một đồ thị phẳng. Khi đó, ta gọi một
biểu diễn như vậy là một biểu diễn phẳng của đồ thị.

Ta có lưu ý quan trọng sau. Một đồ thị có thể được biểu diễn bằng nhiều cách khác nhau. Thế
nên không phải vì một biểu diễn nào đó của đồ thị không là phẳng mà ta có thể kết luận được rằng
đồ thị không phải là đồ thị phẳng. Một đồ thị là phẳng nếu có một biểu diễn phẳng.

Nhận xét 2.2. Có thể chứng minh được rằng một đồ thị phẳng có một biểu diễn phẳng sao cho tất cả
các cạnh là các đoạn thẳng.

Cho G là một đồ thị phẳng và cho một biểu diễn phẳng của G. Thế thì các cạnh của G phân chia
mặt phẳng thành các vùng.

Định nghĩa 2.3. Một mặt của đồ thị là một vùng cực đại (theo quan hệ bao hàm) không chứa bất kì
đỉnh cũng như một phần nào của các cạnh của đồ thị.

Nói riêng, một biểu diễn phẳng của một đồ thị phẳng chấp nhận ít nhất một mặt không bị chặn,
thậm chí có duy nhất một mặt không bị chặn.

Mệnh đề 2.4. Một đồ thị là phẳng nếu và chỉ nếu có thể biểu diễn trên một mặt cầu (sao cho không
có hai cạnh nào giao nhau thực sự).

Chứng minh. Sử dụng phép chiếu cầu với tâm phép chiếu tại Bắc cực: biến mặt phẳng thành mặt
cầu.

Nhận xét 2.5. Với biểu diễn cầu, mặt không bị chặn của đồ thị phẳng ban đầu trở thành thành phần
liên thông (trên mặt cầu) chứa Bắc cực. Tất cả các mặt trở nên bị chặn (và có vai trò như nhau).

2.2 Công thức Euler

Cho dù một đồ thị phẳng có thể có nhiều biểu diễn phẳng khác nhau, tuy nhiên số mặt của một đồ
thị phẳng không phụ thuộc vào biểu diễn. Cụ thể hơn,

Định lý 2.6 (Công thức Euler). Cho G là một đồ thị phẳng liên thông với n đỉnh, e cạnh. Giả sử f là
số mặt của một biểu diễn phẳng của G. Thế thì

n− e+ f = 2.

Tổng quát hơn, với các giả thiết và kí hiệu trên, nhưng G không giả thiết liên thông nữa. Gọi k là số
thành phần liên thông của G thì

n− e+ f = k+ 1.
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Chứng minh. Trước tiên ta giả sử G liên thông. Để chứng minh công thức của Định lý, ta sẽ kiểm
tra công thức cho các cây và chỉ ra rằng đại lượng n− e+ f không đổi khi ta thêm vào một cạnh.
Điều này được suy ra từ việc mọi đồ thị liên thông được xây dựng tử cây bằng cách mỗi lần cho
thêm một cạnh, hơn nữa, nếu một đồ thị phẳng G nhận được từ đồ thị G′ bằng cách thêm vào một
cạnh thì G′ cũng là một đồ thị phẳng.

Ta kiểm tra cho cây. Chú ý rằng với một cây, n− e = 1. Hơn nữa, với một (biểu diễn phẳng của)
cây, chỉ có duy nhất một mặt, đó chính là mặt không bị chặn. Thật vậy, mọi mặt bị chặn sẽ làm xuất
hiện các chu trình trên đồ thị. Như vậy, với một cây ta có f = 1 và công thức được kiểm chứng.

Giả sử công thức ta quan tâm đúng cho một đồ thị phẳng G′ với n′ đỉnh, e′ cạnh và f ′ mặt và
sao cho ta có thể thêm một cạnh vào G′ mà đồ thị mới G vẫn còn phằng. Thế thì G có n = n′ đỉnh,
e = e′+1 cạnh. Mặt khác, cạnh mới thêm vào chia một mặt cũ (của G′) thành hai mặt mới (của G),
các mặt khác không đổi. Thật vậy, giả thiết G là phẳng chứng tỏ rằng cạnh mới thêm vào không cắt
bất kì cạnh nào khác của G′, do đó nằm hoàn toàn trong một các mặt của G′, ngoài ra, tính liên
thông của G′ chứng tỏ rằng không một đầu mút nào của cạnh thêm vào là cô lập. Như vậy, G có
f = f ′+ 1 mặt. Công thức cho G′ kéo theo công thức đối với G.

Bây giờ, ta xét trường hợp tổng quát một đồ thị phẳng G với k thành phần liên thông. Bởi vì
các thành phần liên thông (theo nghĩa đồ thị) là đôi một rời nhau, ta có thể biểu diễn mỗi thành
phần liên thông nẳm trong mặt không bị chặn của mỗi thành phần liên thông khác. Ta áp dụng
công thức thiết lập ở trên cho từng thành phần liên thông rồi cộng tất cả các đẳng thức lại. Tổng
của tất cả các đỉnh cũng như các mặt của mỗi thành phần liên thông lần lượt cho ta tổng số đỉnh,
tổng số cạnh của G. Mặt khác, tổng số các mặt của các thành phần liên thông chính bằng số mặt
của G cộng với k−1 bởi vì mỗi mặt bị chặn được tính đúng một lần, riêng mặt không bị chặn được
tính k lần. Như vậy ta có công thức cần tìm.

Một đồ thị (đơn) phẳng không thể có quá nhiều cạnh so với số đỉnh. Cụ thể,

Định lý 2.7. Cho G là một đồ thị (đơn) phẳng với n≥ 3 đỉnh và e cạnh. Thế thì,

e ≤ 3n− 6.

Chứng minh. Theo công thức Euler, dù G là liên thông hay không, ta luôn có

n+ f ≥ e+ 2.

Lại do G là đơn,

Mỗi mặt sử dụng ít nhất 3 cạnh. Ngược lại, mỗi cạnh tham gia cho việc hình thành của 2 mặt.

Từ đó suy ra

3 f ≤ 2e.

Do đó n+ 2
3
e ≥ e+ 2 hay e ≤ 3n− 6.
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Nhận xét 2.8. 1. Dấu = xảy ra khi và chỉ khi mỗi mặt của G là một tam giác (hay biên mỗi mặt
là một 3-chu trình). Một đồ thị như vậy gọi là một tam giác phân.

2. Nói riêng, mọi đồ thị phẳng trên n đỉnh có ít hơn 3n cạnh.

Trong cùng mạch ý tưởng trên và giữ các kí hiệu quen thuộc, ta có

Mệnh đề 2.9. . Giả sử G là một đồ thị đơn, phẳng và không chứa 3-chu trình. Thế thi

e ≤ 2n− 4.

Chứng minh. Lặp lại chứng minh của kết quả trên cùng với nhận xét sau đây: nếu G không có 3-chu
trình thì mỗi mặt được tạo thành từ ít nhất 4 cạnh và do đó

4 f ≤ 2e.

Ta lưu ý kết quả quan trọng sau.

Mệnh đề 2.10. Mọi đồ thị liên thông, phẳng trên một tập hữu hạn đỉnh có một đỉnh bậc ≤ 5.

Chứng minh. Gọi δ là bậc nhỏ nhất của một đồ thị phẳng G = (V, E). Thế thì, nếu |V | ≥ 3

δ|V | ≤
∑

A∈V

deg(A) = 2|E| ≤ 2(3|V | − 6).

Do đó δ ≤ 6− 12
|V | và δ ≤ 5. Các trường hợp |V |= 1,2 là tầm thường.

Ta có hai ví dụ quan trọng về đồ thị không phẳng.

Định lý 2.11. Đồ thị K5 không phải là phẳng.

Chứng minh. Áp dụng Mệnh đề 2.7.

Định lý 2.12. Đồ thị K3,3 không phải là một đồ thị phẳng.

Chứng minh. Đồ thị K3,3 là một đồ thị có 6 đỉnh và 9 cạnh. Hơn nữa do K3,3 là một đồ thị 2 phần
nên không có 3 chu trình. Áp dụng Mệnh đề 2.9 ta có điều cần chứng minh.

Ta vừa thấy rằng công thức Euler và các hệ quả của nó cho ta một số điều kiện cần để một đồ
thị là phẳng. Nhưng nó không giúp ta trong việc khẳng định một đồ thị là phẳng. Câu hỏi về tính
phẳng của một đồ thị có thể được giải quyết hoàn toàn bằng một số thuật toán. Tuy nhiên, ta sẽ
đưa điều kiện mang tính lý thuyết sau đây bởi Kuratowski. Theo những gì ta thiết lập ở trên, các đồ
thị K3,3 và K5 không phải là đồ thị phẳng. Từ đây, ta dễ dàng suy ra rằng các đồ thị chứa một chia
nhỏ của đồ thị K3,3 hay K5,5 không phải là đồ thị phẳng. Khẳng định đảo cũng đúng, đó chính là
nội dung của Định lý Kuratowski.
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Định lý 2.13 (Kuratowski). Một đồ thị là phẳng khi và chỉ khi không chứa một chia nhỏ của K3,3 hay
K5.

Chứng minh. Ta chấp nhận kết quả này.

Ví dụ 2.14. Với n là một số nguyên dương, kí hiệu Gn là đồ thị trên tập {1, 2, . . . , n} và hai đỉnh a 6= b
được nối với nhau nếu a+ b là một số nguyên tố. Xác định các giá trị n sao cho Gn là phẳng.

Chứng minh. Gn phẳng khi và chỉ khi n ≤ 8. Bởi vì Gm là đồ thị con của Gn nếu m ≤ n nên khẳng
định được chứng minh nếu ta chỉ ra

• G8 là phẳng;

• G9 không phẳng.

Bạn đọc tự vẽ một biểu diễn phẳng của G8.

Còn G9 không phẳng vì chứa một chia nhỏ của K3,3 như được chỉ ra tại biểu diễn sau đây.

2.3 Các khối đa diện đều

Các đỉnh và các cạnh của một khối đa diện lồi có thể được coi như một đồ thị phẳng (biểu diễn cầu
của một đồ thị phẳng). Ta có các quan sát đơn giản sau đây. Gọi n, e, f lần lượt là số đỉnh, số cạnh
và số mặt của một đa diện lồi P.

1. Bậc của mỗi đỉnh ≥ 3 (nếu không sẽ không tạo thành khối!);

2. n− e+ f = 2. Nói cách khác công thức Euler cho đa diện lồi;

3. Công thức tổng các bậc 2e =
∑

A;A là đỉnh của P deg P được mở rộng thành

∑

A;A là đỉnh của P

deg P = 2e =
∑

k

k fk.

Trong đó fk là số các k-mặt của đa diện (các mặt là các k-giác, nói riêng tổng lấy trên các
k ≥ 3). Điều này được suy ra từ sự kiện mỗi cạnh là giao của đúng hai mặt.
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Ta có thể định nghĩa một khối đa diện (lồi) đều là một đa diện (lồi) mà mỗi mặt là một đa giác
đều kích thước bằng nhau và mỗi đỉnh có bậc như nhau.

Việc phân loại các đa diện đều được biết đến từ lâu bởi Platon.

Định lý 2.15. Có tất cả 5 loại khối đa diện đều.

Chứng minh. Có thể coi một khối đa diện đều như một đồ thị G phẳng trên n đỉnh, mỗi đỉnh có
bậc k, mỗi mặt có biên là một chu trình độ dài l (số cạnh của đa giác đều). Gọi f là số mặt, e là số
cạnh. Thế thì ta có các công thức sau.

kn= 2e = l f .

Vậy n= 2e
k

, l = 2e
l

. Lắp các công thức này vào công thức Euler ta có

e
�

2

k
− 1+

2

l

�

= 2.

Nói riêng 2
k
− 1+ 2

l
> 0, hay (k− 2)(l − 2)< 4.

Mặt khác chú ý rằng k ≥ 3, l ≥ 3. Kết hợp với bất đẳng thức (k−2)(l−2)< 4 ta suy ra 3≤ k, l ≤ 5.
Thử lại ta thấy các bộ thỏa mãn các bất đẳng thức trên là (k, l) = (3,3), (3,4), (3, 5), (4, 3), (5,3).
Đảo lại, ứng với các giá trị này ta có các đa diện đều: tứ diện đều, khối lập phương, khối bát diện
đều, khối thập nhị diện đều (mười hai mặt) và nhị thập diện (hai mươi mặt) đều.
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2.4 Bài tập

Bài tập 20. Xứ Hồ có 7 cái hồ. Các hồ được nối với nhau bởi 10 kênh đào sao cho một người có thể đi
thuyền từ một hồ bất kì đến một hồ bất kì khác. Hỏi Xứ Hồ có cả thảy bao nhiêu đảo ?

Bài tập 21. Có 2012 điểm nằm bên trong một hình vuông. Một số điểm này Các được nối với nhau
cũng như được nối với 4 đỉnh của hình vuông sao cho hình vuông được chia thành các tam giác. Có
bao nhiêu tam giác được tạo thành ?

Bài tập 22. Người ta chia một hình thất giác lồi thành các hình gồm các ngũ giác lồi và các lục giác
lồi. Biết rằng mỗi đỉnh của thất giác ban đầu thuộc ít nhất hai đa giác nhỏ hơn. Chúng minh rằng
tổng số các ngũ giác và lục giác không ít hơn 13.

Bài tập 23. Có 11 thành phố được kết nối đôi một bởi hoặc đường ô tô, hoặc đường tàu hỏa (hoạt
động theo cả hai chiều). Chứng minh rằng có ít nhất một giao lộ giữa hai đường ô tô hoặc giữa hai
đường tàu.

Bài tập 24. Tồn tại hay không một đa diện lồi 2011 đỉnh, 4019 cạnh và không có mặt nào là một tam
giác ?

Bài tập 25. Chứng minh rằng mọi đa diện lồi không có mặt là tứ giác hay ngũ giác phải có ít nhất 4
mặt tam giác.

Bài tập 26. Cho một đa diện lồi P với tất cả các mặt là tam giác. Mỗi đỉnh có bậc ≥ 5 (có ít nhất 5
cạnh kề), ngoài ra không có hai đỉnh bậc 5 nào kề nhau. Chứng minh rằng đa diện P có một mặt với
các đỉnh bậc tương ứng là 5,6 và 6.

Bài tập 27. Xét một đa diện lồi không có hai cạnh song song cũng như không có cạnh nào song song
với bất kì mặt nào ngoài hai kề nó. Hai điểm của đa diện được gọi là đối cực nếu tồn tại hai mặt
phẳng song song, đi qua hai điểm đó sao cho đa diện đã cho nằm giữa hai mặt phẳng này. Gọi A là số
cặp đỉnh đối cực, B số cặp trung điểm các cạnh đối cực. Biểu diễn A− B theo số cạnh, đỉnh và mặt của
đa diện.
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