
Drodzy Uczniowie,

W ramach programu Zdolni z Pomorza organizujemy kurs e-learningowy pt.

Grafy, czyli jak rysunki pomagają w rozwiązywaniu problemów

W matematyce rysunki pojawiają się dos�c� często. Rysujemy ro� z!ne figury czy wykresy. W pewnej

dziedzinie  matematyki  rysuje  się  kropki  połączone  liniami.  Dziedziną  tą  jest  teoria  grafo� w.

Okazuje  się  z!e  moz!emy  ją  zastosowac�  przy  rozwiązywaniu  bardzo  wielu  problemo� w

matematycznych, informatycznych a takz!e z innych dziedzin. 

Podczas e-kursu zapoznamy się z podstawowymi pojęciami teorii grafo� w i jej zastosowaniami.

Zaczniemy od przedstawienia podstawowych rodzajo� w grafo� w i ich własnos�ci. Zobaczymy, jak

je  wykorzystac�  przy  rozwiązywaniu  łamigło� wek,  wyznaczaniu  tras  podro� z!y  chin� skiego

listonosza,  czy  komiwojaz!era.  Dowiemy  się  ro� wniez! ,  co  miała  wspo� lnego  teoria  grafo� w  z

niedzielnymi spacerami po Kro� lewcu.

Następnie dowiemy się, do czego potrzebne są informatykom drzewa oraz jak je wykorzystac�

przy  planowaniu  budowy  sieci  kolejowej,  jakie  grafy  moz!na  narysowac�  na  płaszczyz�nie  bez

przecięc�  oraz co mają wspo� lnego takie grafy z wielos�cianami. Zobaczymy ro� wniez! ,  jak moz!na

pokolorowac� grafy oraz co to ma wspo� lnego z kolorowaniem map.

Pod koniec kursu zapoznamy się z twierdzeniem Halla o kojarzeniu małz!en� stw i zobaczymy, z!e

okazuje się ono uz!yteczne nie tylko podczas kojarzenia małz!en� stw. Zapoznamy się ro� wniez!  z

zastosowaniami  teorii  grafo� w przy  analizie  przepływo� w  w sieciach.  Umiejętnos�c�  ta  staje  się

coraz bardziej potrzebna we wspo� łczesnym s�wiecie, kto� ry jest coraz bardziej zalez!ny od ro� z!nego

rodzaju  sieci  –  transportowych,  telefonicznych  itp.  Przekonamy  się  ro� wniez! ,  z!e  analiza  ta

przydaje się nie tylko przy badaniu powaz!nych problemo� w, ale ro� wniez!  podczas rozwiązywania

zagadek logicznych.

Kurs  rozpocznie  się z  początkiem lutego 2019 i  obejmie 9  lekcji  (jedna tygodniowo).  Osoby

chętne prosimy o kontakt mailowy do 31 stycznia na adres: pklinga@mat.ug.edu.pl 
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