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Tid: 60 minuter Hjälpmedel: Formelblad & Linjal

Namn:

Hur många kanter har grafen?1. 

(1/0/0) 

Hur många hörn har grafen?2. 

(1/0/0) 



Vilket alternativ passa bästa som beskrivning av den vandring som är markerad i grafen?3. 

(1/0/0) 

 En cykel.

 En Eulerväg.

 En Eulerkrets.

 En Hamiltonstig.

 En Hamiltoncykel.



Vilket alternativ passa bästa som beskrivning av den vandring som är markerad i grafen?4. 

(1/0/0) 

 En cykel.

 En Hamiltonstig.

 En Hamiltoncykel.

 En Eulersväg.

 En Eulerkrets.

 Inget av alternativen.

Vilken grad har hörnet ?5. A

(1/0/0) 



Vilket är det minimalt uppspännande trädets totala vikt i grafen?

 

 

6. 

(1/0/0) 



Olle sitter i soffan. Maten är klar i ugnen. Han ska gå och hämta maten i ugnen och någon att
dricka till i kylskåpet. Han vill äta maten i soffan och läsa en bok som står i bokhyllan,
samtidigt som han äter.

 

I vilken av ordningarna nedan ska han hämta sakerna för att behöva gå så kort sträcka som
möjligt?

Vi utgår från att han kan bära allt samtidigt.

7. 

(1/0/0) 

 Soffan- Bokhyllan- Kylen-Spisen-Soffan

 Soffan- Bokhyllan- Spisen-Kylen-Soffan

 Soffan- Spisen-Kylen-Bokhyllan-Soffan

 Soffan-Bokhyllan- Kylen-Spisen-Kylen- Soffan

Är en stig alltid också en väg? Är en väg också alltid en stig?

Motivera ditt svar.

8. 

(0/2/0) 



Går det att rita en Eulerkrets i grafen? Motivera ditt svar.9. 

(1/1/0) 

Vilket villkor gäller för att en graf ska ha både en Hamiltoncykel och en Eulerkrets? Motivera
ditt svar.

10. 
(0/2/0) 



På julaftons morgon brukar Annas mamma göra en skattjakt. Den går till så att det ligger ett
garnnystan i strumpan vid granen. Man följer sedan garnnystanet runt i vardagsrummet, där
paket gömts längst vägen.

Annas mamma har tänkt ut fem bra gömställen för paketen och mätt upp några sträckor
mellan gömställena. Sen gjorde hon bilden nedan.

Skattjakten börjar vid granen. Vilken är den kortaste längden på garnnystanet som Annas
mamma behöver, för att barnen med hjälp av nystanet ska ledas från granen, runt till alla fem
gömställena?

11. 

(0/4/0) 


