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MỞ ĐẦU 

  

1. Lý do chọn ñề tài 

 Lý thuyết ñồ thị là ngành học ñược phát triển từ lâu nhưng lại 

có nhiều ứng dụng hiện ñại. Những ý tưởng cơ bản của nó ñã ñược 

nhà toán học Thụy sĩ vĩ ñại Leonhard Euler ñưa ra từ thế kỷ 18. Lý 

thuyết ñồ thị ñược ứng dụng nhiều trong các ngành khoa học: Tin 

học, Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học, Logic Học,… 

Trong toán sơ cấp, một số bài toán trong các kì thi Quốc gia, 

Quốc tế, một số bài toán khó, việc giải theo cách truyền thống khá là 

phức tạp thiếu chặt chẻ ñối với học sinh phổ thông. 

Năm 2001, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo có qui ñịnh các chuyên 

ñề bồi dưỡng học sinh giỏi thống nhất trong toàn quốc trong ñó có 

chuyên ñề Lý Thuyết Đồ Thị. Như vậy, việc học chuyên ñề Lý 

Thuyết Đồ Thị ñối với học sinh khá và giỏi ñang là nhu cầu thực tế 

trong dạy học toán ở phổ thông. Tuy nhiên, việc dạy học chuyên ñề 

này còn tồn tại một số khó khăn vì một số lý do khác nhau. Một trong 

các lý do ñó là sự mới mẽ, ñộc ñáo và khó của chủ ñề kiến thức này. 

Hơn nữa, số lượng bài tập ở phổ thông ứng dụng chuyên ñề này ñể 

giải là không nhiều. 

Luận văn “Ứng dụng lý thuyết ñồ thị giải lớp các bài toán 

logic trong chương trình toán phổ thông” ñưa ñến sự sáng tạo trong 

cách nhìn nhận bài toán và lập luận cách giải dưới con mắt của lý 

thuyết ñồ thị. Hơn nữa, nội dung các bài toán ñược giải bằng phương 

pháp ñồ thị rất gần với thực tế, lý luận ñể giải các bài toán này hấp 
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dẫn, lý thú và ñầy bất ngờ. Điều này thu hút sự quan tâm ngày càng 

nhiều của các học sinh khá và giỏi toán. Vì vậy, luận văn ñề này chứa 

ñựng nhiều tiềm năng lớn, có thể khai thác ñể bồi dưỡng cho học sinh 

khá và giỏi. 

Các bài toán dùng Lý thuyết ñồ thị ñể giải ngày càng xuất 

hiện nhiều trong các cuộc thi chọn học sinh giỏi toán và các cuộc thi 

toán quốc tế. Điều này phù hợp với xu hướng ñưa toán học về áp 

dụng vào trong thực tế cuộc sống. 

Hiện tại trong chương trình sách giáo khoa có một số nội 

dung ứng dụng ñược lý thuyết ñồ thị. Lý thuyết ñồ thị giúp chúng ta 

giải quyết các bài toán ñó dễ dàng, nhanh chóng, chính xác và hiệu 

quả hơn so với các phương pháp giải truyền thống. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ  

Tìm hiểu khảo cứu các phương pháp trong lý thuyết ñồ thị. 

So sánh ñánh giá các phương pháp. 

Làm sáng tỏ các bài tập ứng dụng lý thuyết ñồ thị ñể giải, 

cho người ñọc thấy ñược bức tranh toàn cảnh của việc ứng dụng lý 

thuyết ñồ thị ñể giải các bài toán logic trong chương trình toán sơ 

cấp. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu các ñối tượng về ñồ thị – 

cây – ñường ñi – chu trình. 

Phạm vi nghiên cứu: Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu ứng 

dụng lý thuyết ñồ thị ñể giải các bài toán logic trong chương trình 

toán sơ cấp.  
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Lấy lý thuyết ñồ thị làm cơ sở nghiên cứu bài toán liên quan 

nhằm thiết lập các dạng toán và ñưa ra phương pháp giải nhờ ứng 

dụng của lý thuyết ñồ thị. 

4. Phương pháp nghiên cứu  

Tìm hiểu một số công cụ, thuật toán ñã có, trên cơ sở ñó so 

sánh và ñánh giá của từng phương pháp. 

Dựa vào một số công cụ, thuật toán ñã có, ứng dụng vào giải 

các bài toán sơ cấp và rút trích kết quả, nhận xét và ñánh giá. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

Đề tài góp phần nghiên cứu, hổ trợ cho ñộc giả thấy ñược 

tầm quan trọng của ứng dụng lý thuyết ñồ thị vào giải lớp các bài 

toán logic trong chương trình toán sơ cấp. 

   Giải quyết hàng loạt các bài toán khó trong các kì thi Olympic 

mà chỉ có dùng lý thuyết ñồ thị mới có thể giải ñược một cách dễ 

dàng. 

6. Cấu trúc luận văn 

 Ngoài phần mở ñầu và kết luận luận văn gồm 3 chương: 

 Chương 1 Đại cương về ñồ thị 

 Chương 2 Một số bài toán ñồ thị cơ bản 

 Chương 3 Ứng dụng lý thuyết ñồ thị vào giải bài toán 

logic. 
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Chương 1 :  

ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỒ THỊ 

1.1 Các khái niệm cơ bản về lý thuyết ñồ thị. 

Định nghĩa 1.1.1 

Tập hợp V ≠ ∅  các ñối tượng và bộ E các cặp sắp thứ tự và 

không sắp thứ tự các phần tử của V ñược gọi là một ñồ thị, ñồng thời 

ñược kí hiệu bằng G = (V,E) (hoặc bằng G(V,E) hoặc bằng G(V)). 

-Đồ thị vô hướng  G = (V, E) gồm một tập V các ñỉnh và tập 

E các cạnh. 

Mỗi cạnh e ∈  E ñược liên kết với một cặp ñỉnh (v, w) 

(không kể thứ tự).                  

-Đồ thị có hướng G = (V, E) gồm một tập V các ñỉnh và tập 

E các cạnh có hướng  gọi là cung. 

-Mỗi cung e ∈  E ñược liên kết với một cặp ñỉnh (v, w) có 

thứ tự.                       

-Các phần tử v ∈  V ñược gọi là ñỉnh của ñồ thị. V  là số 

ñỉnh của ñồ thị. 

-Các phần tử e ∈  E gọi là cạnh (hay cung) của ñồ thị. E  là 

số cạnh của ñồ thị. 

-Nếu cạnh e liên kết ñỉnh v, w thì ta nói cạnh e liên thuộc 

ñỉnh v, w các ñỉnh v, w liên thuộc cạnh e, các ñỉnh v, w là các ñỉnh biên 

của cạnh e và ñỉnh v kề ñỉnh w. 

-Nếu chỉ có duy nhất một cạnh e liên kết với cặp ñỉnh v, w, ta 

viết e = (v ,w). Nếu e là cung thì v gọi là ñỉnh ñầu và w gọi là ñỉnh 

cuối của cung e. 

-Nếu có nhiều cạnh liên kết với cùng một cặp ñỉnh thì ta nói 

ñó là các cạnh song song. 
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-Một cung (cạnh) có thể bắt ñầu và kết thúc tại cùng một 

ñỉnh gọi là khuyên hay nút. 

Định nghĩa 1.1.2. Đồ thị G(V, E) không có khuyên và mỗi cặp ñỉnh 

ñược nối với nhau bằng không quá một cạnh, ñược gọi là ñơn ñồ thị 

hay ñồ thị ñơn và thông thường ñược gọi là ñồ thị. 

Định nghĩa 1.1.3. Đồ thị G(V, E) không có khuyên và có ít nhất một 

cặp ñỉnh ñược nối với nhau bằng hai cạnh trở lên ñược gọi là ña ñồ 

thị. 

Định nghĩa 1.1.4. Đồ thị vô hướng G(V, E) ñược gọi là ñồ thị - ñầy 

ñủ, nếu mỗi cặp ñỉnh ñược nối với nhau bằng ñúng một cạnh (một 

cung với chiều dài tùy ý). 

Định nghĩa 1.1.5. Đa ñồ thị vô hướng (có hướng) G(V, E) ñược gọi 

là ñồ thị k- ñầy ñủ, nếu mỗi cặp ñỉnh ñược nối với nhau bằng ñúng k 

cạnh (k cung với chiều dài tùy ý). 

Định nghĩa 1.1.6. Đồ thị (ña ñồ thị) G(V, E) ñược gọi là ñồ thị (ña ñồ 

thị) k mảng, nếu tập ñỉnh V ñược phân thành k tập rời nhau V1, V2, 

V3,…,Vk mà mỗi cạnh của nó ñều có hai ñầu thuộc hai tập thành 

phần Vi, Vj (i≠j) khác nhau. Khi k = 2 ta có ñồ thị hai mảng, kí hiệu 

G(V1, V2:E). 

Định nghĩa 1.1.7. Đồ thị (ña ñồ thị) G(V, E) ñược gọi là ñồ thị (ña ñồ 

thị) phẳng, nếu nó có ít nhất một dạng biểu diễn hình học trải trên 

một mặt phẳng nào ñó, mà các cạnh của ñồ thị chỉ cắt nhau ở ñỉnh. 

Định nghĩa 1.1.8. Cho G(V, E) là ñồ thị, ta có :  

- Đồ thị G1(V1, E1) ñược gọi là một ñồ thị con của G nếu V1 

⊆  V và E1 = E ∩  (V1 x V1). 

 - Đồ thị G2(V, E2) với E2 ⊆  E ñược gọi là ñồ thị riêng của 

G(V, E). 

   Biểu diễn bằng hình học của ñồ thị. 
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 Giả sử có ñồ thị G(V, E). 

- Biểu diễn ñỉnh: Lấy các ñiểm trên mặt phẳng hay trong 

không gian ứng với các phần tử thuộc tập V và dùng ngay kí hiệu các 

phần tử này ñể ghi trên các ñiểm tương ứng. 

- Biểu diễn cạnh: Nếu cạnh e với hai ñỉnh v, w thì nó ñược 

biểu diễn bằng một ñoạn thẳng hay một ñoạn cong nối giữa hai ñiểm 

v, w và không ñi qua các ñiểm tương ứng trong không gian khác.  

- Biểu diễn cung: Nếu cung e có ñỉnh ñầu là v, ñỉnh cuối là 

w, thì nó ñược biểu diễn bằng một ñoạn thẳng hay một ñoạn cong 

ñược ñịnh hướng ñi từ v sang w và không ñi qua các ñiểm tương ứng 

trong không gian khác.  

1.2 Bậc của ñồ thị 

Định nghĩa 1.2.1. Cho ñồ thị G(V, E), Bậc của ñỉnh v ∈  V là tổng số 

cạnh liên thuộc với nó và ký hiệu d(v). Nếu ñỉnh có khuyên thì mỗi 

khuyên ñược tính là 2 khi tính bậc, như vậy: 

d(v) := Số cạnh liên thuộc v + 2*Số khuyên. 

Định nghĩa 1.2.2. Cho G = (V, E) là ñồ thị có hướng, v ∈  V. 

 -Nửa bậc ra của ñỉnh v ∈  V là số cung ñi ra từ ñỉnh v (v là ñỉnh 

ñầu) và ký hiệu là d0(v). 

 -Nửa bậc vào của ñỉnh v ∈  V là số cung ñi vào từ ñỉnh v (v là 

ñỉnh cuối) và ký hiệu là d1(v). 

Định lý  1.2.1.  Trong một ñồ thị hay ña ñồ thị tuỳ ý, tổng số bậc của 

tất cả các ñỉnh bao giờ cũng gấp ñôi số cạnh. 

Định lý 1.2.2.  Trong một ñồ thị hay ña ñồ thị tuỳ ý số ñỉnh bậc lẻ 

luôn luôn là một số chẵn. 

Định lý 1.2.3.  Trong một ñồ thị với n ( n ≥ 2) ñỉnh có ít nhất 2 ñỉnh 

cùng bậc. 
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Định lý 1.2.4. Nếu ñồ thị với n (n > 2) ñỉnh có ñúng hai ñỉnh cùng 

bậc, thì hai ñỉnh này không thể ñồng thời có bậc 0 hoặc n – 1. 

Định lý 1.2.5.  Số ñỉnh bậc n - 1 trong ñồ thị G với n (n ≥ 4) ñỉnh, mà 

4 ñỉnh tuỳ ý có ít nhất một ñỉnh kề với 3 ñỉnh còn lại, không nhỏ hơn 

n - 3. 

Định lý 1.2.6. Với mọi số tự nhiên n (n > 2), luôn tồn tại ñồ thị n 

ñỉnh mà 3 ñỉnh bất kỳ của ñồ thị ñều không cùng bậc. 

1.3 Đường ñi – Chu Trình – Tính liên thông của ñồ thị. 

1.3.1.  Định nghĩa. Dãy µ  từ ñỉnh v ñến ñỉnh w là dãy các ñỉnh và 

cạnh nối tiếp nhau bắt ñầu từ ñỉnh v và kết thúc tại ñỉnh w. Số cạnh 

trên dãy µ  gọi là ñộ dài của dãy µ  và ñược biểu diễn µ  = (v, e1, 

v1, e2, v2, … , vn-1, en, w), trong ñó vi = (i=1,…, n-1) là các ñỉnh trên 

dãy và ei = (1,…, n) là các cạnh trên dãy liên thuộc ñỉnh kề trước và 

sau nó. Các ñỉnh và cạnh trên dãy có thể lặp lại.    

          Đồ thị vô hướng G(V, E) ñược gọi là ñồ thị liên thông, nếu mọi 

cặp ñỉnh của nó ñều liên thông.      

          Đồ thị có hướng G=(V, E) ñược gọi là ñồ thị liên thông mạnh, 

nếu mọi cặp ñỉnh của nó ñều liên thông.      

         Giả sử a  là ñỉnh bất kỳ thuộc ñồ thị G. Dùng Ca ñể ký hiệu tập 

con các ñỉnh của G, gồm ñỉnh a và tất cả các ñỉnh liên thông với a 

trong ñồ thị G . 

          Đồ thị con của G, có tập ñỉnh là Ca, ñược  gọi là một thành 

phần liên thông của ñồ thị G. 

Định lý 1.3.1. Đồ thị với n (n≥2) ñỉnh, mà tổng bậc của hai ñỉnh tùy ý 

ñều không nhỏ hơn n, là ñồ thị liên thông. 

Hệ quả 1.3.1. Đồ thị mà bậc mỗi ñỉnh của nó không nhỏ hơn một nửa 

số ñỉnh, là ñồ thị liên thông.  
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Định lý 1.3.2. Nếu ñồ thị có ñúng hai ñỉnh bậc lẻ thì hai ñỉnh này 

phải liên thông. 

     Phân hoạch : 

     Giả sử có tập M ≠ Ø. Dãy các tập con của M: V1 ,  V2 , …., Vm-1 , Vm   

ñược gọi là một phân hoạch của tập M. Nếu nó thỏa mãn ñồng thời 

ñiều kiện sau: 
1) ∀ i (1≤ i ≤ m) Vi  ≠  Ø 

2) ∀ i, j (1≤ i, j ≤ m, i ≠  j) V i ∩  V j = Ø 

3)         
1

m

i
i

VV
=

=U  

Định lý 1.3.3.  Dãy các tập ñỉnh của các thành phần thuộc ñồ thị 

G(V,E) lập thành một phân hoạch của tập ñỉnh V. 

Định lý 1.3.4. Đồ thị G(V, E) liên thông khi và chỉ khi nó có một 

thành phần liên thông duy nhất. 
Định lý 1.3.5. Giả sử ñồ thị G có n ñỉnh, m cạnh, k là thành phần liên 

thông. Khi ñó có bất ñẳng thức:             
1

( )( 1)
2

m n k n k≤ − − + . 

Hệ quả 1.3.2. Nếu ñồ thị G có n ñỉnh và số cạnh lớn hơn 

1
( 1)( 2)

2
n n− −  thì nó liên thông. 

Định lý 1.3.6. Giả sử G(V, E) có V = n (n ≥  2) ñỉnh, nếu mỗi ñỉnh 

có bậc không nhỏ hơn 
n

2
 
  

thì G(V, E) là ñồ thị liên thông. 

1.4 Cây. 
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Định nghĩa 1.4.1.  Giả sử G = (V, E) là ñồ thị vô hướng. Ta nói rằng 

ñồ thị G là một cây nếu nó liên thông và không có chu trình. 

Định lý 1.4.1.  Với ñồ thị vô hướng G(V, E) có số ñỉnh |V | = n ≥ 2, 

khi ñó các tính chất sau là tương ñương: 

1) G(V) là một cây. 

2) G(V) không có chu trình và có n – 1 cạnh. 

3) G(V) liên thông và có n – 1 cạnh. 

4) G(V) không có chu trình, nhưng nếu thêm một cạnh nối 2 ñỉnh bất 

kì không kề nhau thì xuất hiện một chu trình. 

5) G(V) liên thông, nhưng nếu bớt ñi một cạnh bất kỳ thì sẽ mất tính 

liên thông. 

6) Mỗi cặp ñỉnh ñược nối với nhau bằng một ñường ñi ñơn. 

Định lý 1.4.2.   Một cây có ít nhất hai ñỉnh treo. 

Định nghĩa 1.4.2.  Cây T ñược gọi là cây bao trùm của ñồ thị G(V) 

nếu T là một ñồ thị riêng của G. 

Định lý 1.4.3.   Đồ thị G(V) có cây bao trùm khi và chỉ khi G(V) liên 

thông. 

Chương 2 :  

MỘT SỐ BÀI TOÁN ĐỒ THỊ CƠ BẢN 

2.1.     Bài toán về ñường ñi. 

2.1.1.    Đường ñi Euler – Chu trình Euler. 

Trong mục này ta chỉ xét ñồ thị có ñường ñi ñơn, chu trình 

ñơn nhưng không nhất thiết là sơ cấp. 

Định nghĩa 2.1.1.1.  Cho ñồ thị G = (V, E). 

          Chu trình Euler của ñồ thị G = (V, E) là một chu trình ñi qua 

mọi cạnh và mọi ñỉnh của ñồ thị, mỗi cạnh không ñi quá một lần. 

Đường ñi Euler là ñường ñi qua mọi cạnh và mọi ñỉnh của ñồ thị, 

mỗi cạnh không ñi quá một lần. 
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          Cho ñồ thị có hướng G = (V, E). 

          Chu trình có hướng Euler của ñồ thị G = (V, E) là một chu 

trình có hướng ñi qua mọi cung và mọi ñỉnh của ñồ thị, mỗi cung 

không ñi quá một lần. 

Đường ñi có hướng Euler là ñường ñi có hướng qua mọi 

cung và mọi ñỉnh của ñồ thị, mỗi cung không ñi quá một lần. 

Đồ thị chứa chu trình Euler ñược gọi là Đồ thị Euler. 

Định lý 2.1.1.1 Trong một ñồ thị G = (V, E), nếu mọ i  ñỉnh vi  

∈ V có deg (vi) ≥ 2 thì tồn tại một chu trình ñơn. 

Hệ quả 2.1.1.1  Trong ñồ thị G(V), nếu các ñỉnh ñều có bậc chẵn thì 

tồn tại một chu trình ñơn. 

Định lý 2.1.1.2   Đồ thị vô hướng liên thông G(V, E) có chu trình 

Euler khi và chỉ khi các ñỉnh ñều có bậc chẵn. 

Bổ ñề 2.1.1.1. Nếu ña ñồ thị vô hướng G = (V, E) là ñồ thị Eulere, thì 

G phải chứa không quá một thành phần liên thông có cạnh và các 

ñỉnh ñều bậc chẵn. 

Bổ ñề 2.1.1.2. Nếu ña ñồ thị vô hướng G = (V, E) chứa không quá 

một thành phần liên thông có cạnh và các ñỉnh ñều bậc chẵn, thì G có 

chu trình Eulere . 

Hệ quả 2.1.1.2  Đồ thị liên thông G(V) có ñường ñi Euler khi và chỉ 

khi nó có ñúng 2 ñỉnh bậc lẻ. 

Định lý 2.1.1.3. Đồ thị vô hướng G(V,E) có |V| = n, |E| =m, m = 2n 

+1. Nếu trong số các ñường ñi có ñộ dài chẵn bằng số ñường ñi có ñộ 

dài lẻ. 

Định lý 2.1.1.4.(Định lý Euler) Nếu G(V, E) là ñồ thị phẳng, liên 

thông, có V  = n ñỉnh, E  = m cạnh thì biểu diễn phẳng Gp có số diện 

là f thì  n – m + f = 2. 



13 

2.1.2.    Đường ñi Hamilton – Chu trình Hamilton 

Định nghĩa 2.1.2.1 

Đường ñi trong ñồ thị vô hướng G = (V, E) ñược gọi là 

ñường ñi Hamilton, nếu nó ñi qua tất cả các ñỉnh G và qua mỗi ñỉnh 

ñúng một lần. Nói cách khác, ñường ñi Hamilton là một ñường ñi sơ 

cấp, mà nó ñi qua tất cả các ñỉnh của ñồ thị. 

Chu trình trong ñồ thị G = (V, E) ñược gọi là chu trình 

Hamilton, nếu nó ñi qua tất cả các ñỉnh của ñồ thị G và qua mỗi ñỉnh 

ñúng một lần. Nói cách khác, chu trình Hamilton là một chu trình sơ 

cấp, mà nó ñi qua tất cả các ñỉnh của ñồ thị. 

Đồ thị vô hướng G = (V, E) ñược gọi là ñồ thị Hamilton, nếu 

nó có chu trình Hamilton. 

Bổ ñề 2.1.2.1. Đồ thị vô hướng n (n ≥ 3) ñỉnh liên thông, thuần nhất 

bậc 2 có chu trình Hamilton. 

Bổ ñề 2.1.2.2. Đồ thị vô hướng G = (V, E) có chu trình Hamilton khi 

và chỉ khi nó có một ñồ thị bộ phận liên thông và thuần nhất bậc 2. 

Định lý 2.1.2.1. Đồ thị G(V) ñơn, ñầy ñủ, có hướng luôn tồn tại một 

ñường ñi Hamilton. 

Định lý 2.1.2.2.  Trong ñồ thị G(V) vô hướng và bậc của mỗi ñỉnh  

 

lớn hơn   . Khi ñó G(V) luôn có chu trình Hamilton. 

2.2.     Tô màu ñồ thị 

Định nghĩa 2.2.1 

        -  Tô màu ñỉnh của một ñồ thị là một phép gán các màu cho các 

ñỉnh sao cho hai ñỉnh kề nhau bất kỳ có màu khác nhau. 

         -  Số màu p nhỏ nhất dùng ñể tô màu tất cả các ñỉnh của ñồ thị 

ñược gọi là sắc số. Khi ñó ñồ thị G(V) ñược gọi là p- sắc. Ký hiệu 
( )G pχ = .  

  V 
 2 
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Định nghĩa 2.2.2 

      -  Tô màu cạnh của một ñồ thị là một phép gán các màu cho các 

cạnh sao 

 cho hai cạnh kề nhau bất kỳ có màu khác nhau. 

      -  Số màu q nhỏ nhất dùng ñể tô màu tất cả các cạnh của ñồ thị 

ñược gọi là sắc lớp. Ký hiệu ( )G qχ = . 

Nhận xét 2.2.1. Sắc lớp của ñồ thị G(V,E) chính là sắc số của ñồ thị 

G(E,V) xác ñịnh như sau: Các ñỉnh của G(V, E) là các cạnh của G(E, 

V); các cạnh của G(V, E) là các ñỉnh của G(E, V). Do vậy mọi bài 

toán về sắc lớp ñều chuyển về bài toán về sắc số và ngược lại. 

Định lý 2.2.1 Nếu một ñồ thị ñầy ñủ gồm n ñỉnh với hai màu xanh và 

ñỏ mà trong bốn ñỉnh tùy ý có ít nhất một ñỉnh ñược nối bằng cạnh 

ñỏ với ba ñỉnh còn lại thì nó có ít nhất n – 3 ñỉnh, mà mỗi ñỉnh này 

ñược nối bằng cạnh ñỏ với từng ñỉnh còn lại. 

Định lý 2.2.2. Trong một ñơn ñồ thị phẳng có ít nhất một ñỉnh có bậc 

nhỏ hơn hoặc bằng 5. 

Định lý 2.2.3. Mọi ñồ thị phẳng v ñỉnh, ñơn, vô hướng ñều có sắc số 

bé hơn hoặc bằng 5. 

Hệ quả 2.2.1. Các diện của ñồ thị phẳng G(V) luôn có thể tô bằng 5 

màu sao cho 2 diện kề nhau có màu sắc khác nhau. 

Hệ quả 2.2.2. Mọi bản ñồ ñịa lý có thể tô bằng 5 màu khác nhau.(Hai 

nước kề nhau ñược tô bằng 2 màu khác nhau). 

Định lý 2.2.4. Đồ thị ñầy ñủ G(V, E) gồm 9 ñỉnh, các cạnh ñược tô 

bằng màu xanh hoặc ñỏ. Khi ñó có ñồ thị con ñầy ñủ K3 xanh hoặc 

ñồ thị con ñầy ñủ K4 ñỏ. 

Định 2.2.5.Đồ thị ñầy ñủ G(V, E) gồm 14 ñỉnh các cạnh ñược tô bằng 

màu xanh hoặc ñỏ. Khi ñó G(V, E) có ñồ thị con ñầy ñủ K3 xanh hoặc 

ñồ thị con ñầy ñủ K5 ñỏ. 
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Định lý 2.2.6. Cho dãy số nguyên dương xác ñịnh như sau: 

                         a1 = 2, a2 = 5,…, an+1 = (n + 1)an +1 

Khi ñó ñồ thị ñầy ñủ an + 1 ñỉnh với n màu cạnh (các cạnh ñược tô 

bằng n màu) luôn luôn có tam giác cùng màu (các cạnh ñược tô cùng 

một màu). 

Định lý 2.2.7. Cho các dãy nguyên dương xác ñịnh như sau: 

                            b2 = b3 = 6,…,bn+1 = (bn – 1)n + 2 

Khi ñó ta có: 

       a) Đồ thị ñầy ñủ bn+1 ñỉnh với n màu cạnh luôn luôn có tam giác 

cùng màu (các cạnh ñược tô cùng một màu). 

       b) Đồ thị ñầy ñủ có bn+1 -1  ñỉnh (n ≥ 2) với n màu cạnh (các 

cạnh ñược tô n màu), sao cho không có tam giác cùng màu nào, luôn 

luôn có 5 hình cạnh với các cạnh cùng màu và các ñường chéo ñược 

tô bằng các màu khác. 

 

Chương 3 : 

ỨNG DỤNG LÝ THUY ẾT ĐỒ THỊ VÀO GIẢI BÀI TOÁN 

LOGIC 

Trong chương này, tác giả ñã hệ thống, phân loại một số bài 

toán sơ cấp có thể giải ñược bằng cách vận dụng các ñịnh lý, các kết 

quả về lý thuyết ñồ thị ñã ñược trình bày, chứng minh trong chương 1 

và chương 2. Tuy nhiên, về mặt phương pháp ñưa ra gặp phải một số 

vấn ñề khó khăn là học sinh phổ thông ñại trà không ñược trang bị 

một cách hệ thống về lý thuyết ñồ thị. Do vậy, tác giả ñã cố gắng 

phát biểu lại một số kết quả dưới dạng ñơn giản, phổ thông hóa ñể 

học sinh có thể vận dụng các kết quả trên giải ñược một số bài toán 

trong sách giáo khoa hiện hành và các bài toán tương tự. 

16 

Trước hết tác giả trình bày phương pháp ñược sử dụng phổ 

biến trong suốt cả chương ñó là “Phương pháp ñồ thị”. 

Để giải bài toán logic T bằng phương pháp ñồ thị ta tiến hành 

thực lần lược theo các bước sau: 

1. Xây dựng ñồ thị G mô tả toàn bộ quan hệ ñược cho trong bài toán 

T. 

Đỉnh. Lấy các ñiểm trên mặt phẳng hoặc trong không gian 

tương ứng với các ñối tượng ñã cho trong bài toán T. Sử dụng các kí 

hiệu hoặc tên các ñối tượng ñể ghi trên các ñỉnh tương ứng. 

Cạnh. Hai ñỉnh x, y tùy ý ñược nối với nhau  bằng một cạnh 

với “tính chất (t)”  khi và chỉ khi các ñối tượng x, y có quan hệ (t) với 

nhau. 

Khi ñó ñồ thị G mô tả toàn  bộ các quan hệ ñược cho trong 

bài toán T. Lúc này bài toán T ñã ñược phát biểu dưới dạng tính chất 

của ñồ thị. 

2. Căn cứ ñồ thị G trên cơ sở các kết quả của lý thuyết ñồ thị, mà suy 

ra ñáp án của bài toán logic T bằng ngôn ngữ ñồ thị. 

3. Căn cứ vào ñặt tương ứng khi xây dựng ñỉnh và cạnh của ñồ thị, 

mà chuyển ñáp án ngược lại từ ngôn ngữ ñồ thị sang ngôn ngữ thông 

thường, tức là ñáp án của bài toán T ban ñầu. 

Chú ý: Để quá trình giải ñược ñơn giản người ta thường thực 

hiện gộp bước 2 và bước 3. 

Vận dụng phương pháp nêu trên chúng ta sẽ trình bày cách 

giải một số bài toán sơ cấp theo từng loại như sau: 

3.1.  Bài toán về ñỉnh - cạnh của ñồ thị.  

Bài toán 3.1.1(Thi Olympic Toán 1982 Mỹ) 

Sống trong một ký túc xá có 1982 người. Cứ bốn người trong 

ñó bao giờ cũng chọn ñược ít nhất một người quen với cả ba người 
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còn lại. Có ít nhất bao nhiêu người mà mỗi người quen với tất cả 

những người trong ký túc? 

Bài toán 3.1.2 Có 20 ñội bóng thi ñấu với nhau, mỗi ñội phải ñấu 

một trận với ñội khác. Chứng minh rằng vào bất cứ lúc nào cũng có 

hai ñội ñã ñấu một số trận như nhau. 

Bài toán 3.1.3. Một hội nghị gồm có 2011 ñại biểu tham dự. Các ñại 

biểu gặp nhau và bắt tay nhau (hai ñại biểu bắt tay nhau nhiều nhất 1 

lần). Chứng minh rằng số ñại biểu bắt tay một số lẻ lần là một số 

chẵn. 

Bài toán 3.1.4. Một hội thảo quốc tế có n ≥ 4 ñại biểu tham dự. Cứ 

bốn ñại biểu có ít nhất một người nói chuyện ñược trực tiếp với ba 

người kia. Chứng minh rằng có ít nhất n – 3 ñại biểu mà mỗi người 

có thể nói chuyện trực tiếp với tất cả những người còn lại. 

Bài toán 3.1.5. Cho n ≥ 4 số tự nhiên tùy ý. Cứ 4 số ñều có ít nhất 

một số nguyên tố cùng nhau với ba số còn lại. Chứng minh rằng có ít 

nhất n – 3 số mà mỗi số nguyên tố cùng nhau với tất cả các số còn 

lại. 

Bài toán 3.1.6. Chứng minh rằng trong một nhóm học sinh tùy ý 

gồm từ 2 học sinh trở lên luôn luôn có ít nhất 2 học sinh, mà họ có số 

bạn quen bằng nhau trong nhóm học sinh ñó. 

Bài toán 3.1.7. Chứng minh rằng nếu trong một nhóm tùy ý gồm ít 

nhất 3 người, mà có ñúng 2 người có số người quen bằng nhau, thì họ 

không thể không quen ai hoặc ñồng thời quen tất cả những người còn 

lại trong nhóm. 

Bài toán 3.1.8. Một cuộc hội thảo quốc tế với n(n ≥ 4) ñại biểu tham 

gia. Cứ 4 ñại biểu ñến dự có ít nhất một người nói chuyện trực tiếp 

ñược với 3 người còn lại. Chứng minh rằng có ít nhất n – 3 ñại biểu, 
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mà mỗi ñại biểu có thể nói chuyện trực tiếp với tất cả những người 

còn lại. 

Bài toán 3.1.9. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n( n ≥ 2 ) luôn 

luôn tìm ñược một nhóm gồm n người, mà 3 người bất kỳ trong 

nhóm ñều không có số người quen bằng nhau. 

Bài toán 3.1.10. Có 9 ñội bóng ñá, thể lệ thi ñấu như sau: Cứ mỗi ñội 

bóng phải thi ñấu với một ñội bóng khác 1 lần. Chứng minh rằng ở 

thời ñiểm mà mỗi ñội bóng ñã ñấu ñược 7 trận thì tồn tại 4 ñội bóng 

mà mỗi ñội ñã ñấu với 3 ñội còn lại. 

Bài toán 3.1.11. Trong một hội nghị có 23 ñại biểu ở 23 nước khác 

nhau. Biết rằng mỗi ñại biểu có thể giao tiếp ñược ít nhất 5 ñại biểu 

khác. Chứng minh rằng tồn tại 4 ñại biểu có thể giao tiếp trực tiếp 

ñược với nhau. 

Bài toán 3.1.12. Có 16 nhà toán học gặp nhau ở Hội nghị Quốc tế và 

họ phát hiện ra rằng cứ 4 người trong họ thì có ít nhất 2 người nói 

ñược cùng 1 thứ tiếng (mỗi nhà toán học nói ñược không nhiều hơn 4 

thứ tiếng). Chứng minh rằng ít nhất có 3 nhà toán học nói ñược cùng 

một thứ tiếng. 

3.2 Bài toán về ñường ñi - chu trình và tính liên thông cuả ñồ thị. 

Bài toán 3.2.1. Nhà vua mời 2n (n ≥ 2) kỵ mã ñến dự tiệc. Mỗi kỵ 

mã quen ít nhất n kỵ mã ñến dự tiệc. Chứng minh rằng luôn luôn có 

thể xếp tất cả các kỵ mã ngồi xung quanh một bàn tròn, ñể mỗi người 

ngồi giữa hai người mà anh (chị) ta quen. 

Bài toán 3.2.2. Khi về nghỉ hè mỗi học sinh lớp 10A trao ñổi ñịa chỉ 

với ít nhất một nửa số bạn trong lớp. Chứng minh rằng mỗi em học 

sinh lớp 10A ñều có thể báo tin (một cách trực tiếp hoặc gián tiếp) 

cho tất cả các bạn trong lớp. 
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Bài toán 3.2.3. Một tập M gồm ít nhất 3 số nguyên không âm. Một 

số ñều có ước chung với ít nhất một nửa số thuộc tập M. Khi ñó có 

thể ghi tất cả các số thuộc M lên một ñường tròn, ñể mỗi số ñều ñứng 

giữa hai số, mà nó có ước chung. 

Bài toán 3.2.4. Một quần ñảo có 2n (n ≥ 1) hòn ñảo. Mỗi hòn ñảo có 

ñường ngầm nối trực tiếp với ít nhất n hòn ñảo khác. Chứng minh 

rằng từ một hòn ñảo bất kỳ thuộc quần ñảo ñều có thể ñi tới bất kỳ 

hòn ñảo nào thuộc quần ñảo này bằng ñường ngầm. 

Bài toán 3.2.5. Một cuộc họp có ít nhất 3 ñại biểu. Khi ñến họp mỗi 

ñại biểu ñã bắt tay ít nhất 2 ñại biểu ñến dự họp. Chứng minh rằng ta 

luôn luôn có thể xếp một số ñại biểu ngồi xung quanh một bàn tròn, 

ñể mỗi người ngồi giữa hai người mà anh (chị) ta ñã bắt tay. 

Bài toán 3.2.6. Một cuộc họp có ít nhất 3 ñại biểu. Tổng số người 

quen trong cuộc họp của hai ñại biểu tuỳ ý không ít hơn số ñại biểu 

của hội nghị. Chứng minh rằng luôn luôn có thể xếp tất cả các ñại 

biểu ngồi xung quanh một bàn tròn, ñể mỗi ñại biểu ngồi giữa hai ñại 

biểu mà anh (chị) ta quen? 

Bài toán 3.2.7. Trong một cuộc họp có ñúng 2 ñại biểu không quen 

nhau và mỗi ñại biểu này có một số lẻ người quen ñến dự. Chứng 

minh rằng luôn luôn có thể xếp một số ñại biểu ngồi chen giữa hai 

ñại biểu nói trên, ñể mỗi người ngồi giữa hai người mà anh (chị) ta 

quen. 

Bài toán 3.2.8. Trong mặt phẳng cho 2011 ñiểm khác nhau. Cần nối 

ít nhất bao nhiêu ñoạn thẳng (có hai ñầu của các ñiểm ñã cho) ñể  

chắc chắn bao giờ cũng ñược một tam giác. 

Bài toán 3.2.9. Cuộc họp có ít nhất 3 người. Mỗi ñại biểu ñến dự họp 

ñều bắt tay ít nhất một nửa số ñại biểu có mặt. Chứng minh rằng luôn 
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luôn có thể xếp tất cả các ñại biểu ngồi xung quanh một bàn tròn, ñể 

mỗi người ngồi giữa hai người, mà ñại biểu này ñã bắt tay. 

Bài toán 3.2.10. Trong một ñợt thi ñấu bóng bàn có 2n (n ≥ 2) ñấu 

thủ tham gia. Mỗi ñấu thủ gặp từng ñấu thủ khác ñúng một lần. 

Trong thi ñấu bóng bàn chỉ có khả năng thắng hoặc thua. Chứng 

minh rằng sau ñợt thi ñấu có thể xếp tất cả các ñấu thủ ñứng thành 

một hàng dọc, ñể người ñứng sau thắng người ñứng trước ngay trước 

anh (chị) ta. 

Bài toán 3.2.11. Trên bàn cờ 3 x 3 ô vuông. Chứng minh rằng con 

mã không thể ñi qua tất cả các ô, mỗi ô ñúng một lần, rồi trở về ô 

xuất phát. 

(Xét ñồ thị có các ñỉnh tương ứng là các ô vuông, hai ô là ở hai ñầu 

của ñường chéo (2, 3) hoặc (3, 2) nối bằng một cạnh. Ta thấy ñồ thị 

G( X) trên không liên thông suy ra không có chu trình Hamilton) 

3.3 Bài toán về tô màu ñồ thị 

Bài toán 3.3.1. Cho n ñiểm trên mặt phẳng sao cho không có ba ñiểm 

nào thẳng hàng. Một số cặp ñiểm ñược nối bằng các ñoạn thẳng tô 

màu xanh hoặc ñỏ, sao cho hai ñiểm bất kỳ ñều ñược nối với nhau 

bằng một ñường gấp khúc duy nhất gồm các ñoạn thẳng ñã ñược tô 

màu. Chứng minh rằng có thể tô nốt các ñoạn thẳng còn lại (có hai 

ñầu tại n ñiểm ñã cho) bằng màu xanh hoặc ñỏ, ñể bất kỳ tam giác 

nào (có các ñỉnh tại n ñiểm ñã cho) cũng có số cạnh tô ñỏ là lẻ. 

Bài toán 3.3.2. Mười bảy nhà khoa học ñến dự hội nghị Quốc tế. Mỗi 

người trong số họ chỉ biết một trong ba ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp. 

Chứng minh rằng có ít nhất 3 nhà khoa học cùng biết một trong ba  

ngoại ngữ nói trên. 

Bài toán 3.3.3. Một cơ quan cần tuyển ba người ñể thành lập một 

nhóm có ñủ năng lực biên dịch các tài liệu từ sáu thứ tiếng: Anh, 
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Pháp, Nga, Đức,Trung Quốc, và Bồ Đào Nha sang Tiếng Việt. Có 

bảy người ñến dự tuyển, trong ñó mỗi người ñều biết hai và chỉ hai 

trong sáu thứ tiếng nói trên và bất cứ hai người nào cũng biết nhiều 

nhất một thứ tiếng chung trong sáu thứ tiếng ñó. Biết rằng thứ tiếng 

nào cũng có ít nhất 2 người biết. Liệu có thể xảy ra trường hợp không 

tuyển chọn ñược như yêu cầu ñã nêu hay không? 

Bài toán 3.3.4.(Vô ñịch nước Anh năm1980) Trong một căn phòng 

có 10 người, biết rằng giữa 3 người bất kỳ thì có 2 người quen nhau. 

Chứng minh rằng có thể tìm ñược 4 người mà 2 người bất kỳ trong số 

ñó ñều quen nhau. Kết quả trên có ñúng không khi số người trong 

phòng là 9 người, 8 người. 

Bài toán 3.3.5.(Đề thi Olympic Toàn Quốc tế lần thứ 6)  

Mười bảy nhà Bác học viết thư cho nhau. Mỗi người ñều viết thư cho 

tất cả người khác. Các thư chỉ trao ñổi về 3 ñề tài. Từng cặp nhà Bác 

học chỉ viết thư trao ñổi về cùng một ñề tài. Chứng minh rằng có ít 

nhất 3 nhà Bác học viết thư cho nhau trao ñổi về cùng một ñề tài. 

Bài toán 3.3.6. Một quốc gia có 14 sân bay. Biết rằng cứ 3 sân bay 

bất kỳ trong số này thì có ít nhất hai sân bay có ñường nối trực tiếp. 

Chứng minh rằng có 5 sân bay mà 2 sân bay bất kỳ trong số này có 

ñường nối trực tiếp. 

Bài toán 3.3.7(Thi Olympic Toán 1978, Bungary) Một nhóm gồm 5 

thành viên, trong ñó cứ ba người thì có 2 người quen nhau và 2 người 

không quen nhau. Chứng minh rằng có thể xếp họ ngồi xung quanh 

một bàn tròn, ñể mỗi người ñều ngồi giữa hai người mà thành viên ñó 

quen nhau. 

Bài toán 3.3.8. Lấy n (n ≥ 4) số nguyên dương khác nhau tuỳ ý, sao 

cho cứ 4 số bất kỳ có ít nhất một số có ước chung với 3 số còn lại. 
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Chứng minh rằng trong các số ñã chọn ra có ít nhất n - 3 số, mà mỗi 

số này có ước chung với tất cả các số ñã chọn ra. 

Bài toán 3.3.9. Một cuộc họp có chín ñại biểu, trong ñó ba ñại biểu 

bất kỳ ñều có hai ñại biểu không cùng cơ quan. Chứng minh rằng 

luôn luôn tìm ñược bốn ñại biểu thuộc bốn cơ quan khác nhau. 

Bài toán 3.3.10. Chứng minh rằng trong 14 học sinh tùy ý thì luôn 

tìm ñược 3 học sinh ñôi một cùng họ hoặc 5 học sinh ñôi một không 

cùng họ. 

Bài toán 3.3.11. Một quốc gia có năm thành phố, mà cứ ba thành phố 

ñều có hai thành phố ñược nối với nhau bằng cầu hàng không. Chứng 

minh rằng khách du lịch  có thể ñi tham quan bằng máy bay qua mỗi 

lần rồi trở lại ñược nơi xuất phát. 

Bài toán 3.3.12. Chứng minh rằng trong không gian có 6 ñường 

thẳng, trong ñó không có 3 ñường thẳng nào ñồng quy tại một ñiểm 

không có ñường thẳng nào ñồng phẳng và không có 3 ñường thẳng 

nào song song, thì nhất ñịnh có 3 ñường thẳng ñôi một chéo nhau.  

Bài toán 3.3.13. Cho chín số tự nhiên, trong ñó 3 số tùy ý ñều có ít 

nhất hai số nguyên tố cùng nhau. Chứng minh rằng luôn tìm ñược 

bốn số nguyên tố cùng nhau (ñôi một nguyên tố cùng nhau) 

3.4 Một số bài toán logic trong chương trình phổ thông. 

Trong mục này, tác giả muốn chuyển một số kết quả về lý 

thuyết ñồ thị trong chương 1 và 2 sang kết quả mà học sinh phổ 

thông ñại trà có thể vận dụng vào giải một số bài tập trong chương 

trình phổ thông hiện hành hoặc ra ñề bài tập cho học sinh. 

3.4.1 Ứng dụng vào các bài toán logic liên quan ñến bậc của ñồ thị. 

Sử dụng Định lý 1.2.1 về bậc và cạnh của ñồ thị, ta có thể 

phát biểu và chứng minh các bài toán sau: 



23 

Bài toán 3.4.1. Cho một khối ña diện lồi A1A2…An. Gọi m1, m2,..., mn 

lần lượt là số cạnh xuất phát từ các ñỉnh A1, A2,…An và c là số cạnh 

của khối ña diện. Khi ñó ta có m1 + m2 + …+ mn = 2c. 

Bài toán 3.4.2. Chứng minh rằng nếu khối ña diện có các mặt là tam 

giác thì số mặt phải là số chẵn. 

Bài toán 3.4.3. Chứng minh rằng nếu một khối ña diện có mỗi ñỉnh 

là ñỉnh chung của 3 cạnh thì số ñỉnh phải là số chẵn. 

Bài toán 3.4.4. Chứng minh rằng một ña diện lồi mà mỗi ñỉnh của nó 

ñều là ñỉnh chung của một số lẻ mặt thì tổng số các ñỉnh của nó phải 

là một số chẵn. Cho ví dụ. 

Bài toán 3.4.5. Cho một ña diện gồm 10 ñỉnh, biết mỗi ñỉnh của ña 

diện nối ñược 6 ñỉnh trong các ñỉnh còn lại. Hỏi ña diện ñó có bao 

nhiêu cạnh? 

3.4.2 Ứng dụng vào các bài toán logic liên quan ñến ñịnh lý Euler. 

Định lý 3.4.1. (Công thức Euler) Nếu (H) là một ña diện lồi có d 

ñỉnh, c cạnh, m mặt thì d - c + m = 2.  

Bài toán 3.4.6. Chứng minh rằng không tồn tại một hình ña diện lồi 

có 7 cạnh. 

Bài toán 3.4.7. Chứng minh rằng không tồn tại một hình ña diện lồi 

không có mặt tam giác nào và góc tam diện nào. 

Bài toán 3.4.8. Chứng minh rằng không tồn tại một hình ña diện lồi 

sao cho tất cả các mặt của nó có số cạnh lớn hơn 5. 

Bài toán 3.4.9.   Cho khối ña diện lồi (H) có 20 ñỉnh, mỗi ñỉnh ñều 

nối ñược 3 ñỉnh trong các ñỉnh còn lại. Hỏi ña diện (H) có bao nhiêu 

mặt? 

Bài toán 3.4.10.  Chứng minh rằng trong một ña diện lồi, luôn tồn tại 

ít nhất 1 ñỉnh là ñỉnh của một góc tam diện hoặc ít nhất một mặt là 

tam giác. 
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Bài toán 3.4.11. Chứng minh rằng chỉ có năm loại khối ña diện ñều, 

ñó là các loại: {3;3}, {4;3}, {5;3}, {3;5}. (Kh ối ña diện ñều loại 

{p;q} là khối ña diện có mỗi mặt là một ña giác ñều ñúng p cạnh và 

mỗi ñỉnh là ñỉnh chung của ñúng q mặt). 

3.4.3 Ứng dụng vào các bài toán logic liên quan ñến biểu ñồ cây. 

Bài toán 3.4.12.  [4, tr. 300] Trận thi ñấu thể thao giữa hai ñội A và 

B gồm 5 ván. Đội nào thắng 3 ván trước sẽ kết thúc cuộc thi và giành 

chiến thắng. Cuộc thi ñấu có thể diễn ra theo bao nhiêu cách khác 

nhau? 

Bài toán 3.4.13.  Có bao nhiêu cách sắp xếp các chữ a, b, c, và d sao 

cho chữ b không ñi li ền sau chữ a. 

Bài toán 3.4.14. Tìm tất cả các tập con của tập A= {3, 7, 9, 11, 24} 

sao cho tổng giá trị của các phần tử của mỗi tập con nhỏ hơn 28. 

3.4.4. Ứng dụng vào các bài toán logic liên quan ñến tô màu ñồ thị. 

Bài toán 3.4.15. (IMO 1979) [9,tr.141-143] 

Cho hình lăng trụ có ñáy trên và ñáy dưới là các ngũ giác 

A1A2A3A4A5 và B1B2B3B4B5. Mỗi cạnh của hai ngũ giác này cũng 

như mỗi cạnh trong 25 cạnh AiBj (i, j = 1,...,5) ñều ñược tô màu ñỏ 

hoặc xanh. Biết rằng bất kỳ tam giác nào tạo thành từ 3 ñỉnh của lăng 

trụ mà cả 3 cạnh ñều ñược tô màu thì phải có 2 cạnh có màu khác 

nhau. 

Chứng minh rằng tất cả 10 cạnh của hai ngũ giác (ở ñáy trên 

và ñáy dưới) ñều có cùng một màu. 

Bài toán 3.4.16. (IMO 1986) [9,tr.184-185] 

 Trong mặt phẳng tọa ñộ, cho một tập hữu hạn các ñiểm có  

tọa ñộ nguyên. Hỏi rằng, có phải ta luôn luôn có thể tô màu ñỏ một 

số ñiểm của tập hợp này, và số còn lại ñược tô màu xanh, sao cho với 

bất kỳ ñường thẳng L nào song song với một trong hai tọa ñộ thì sự 
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khác nhau (về giá trị tuyệt ñối) của số ñiểm màu xanh và số ñiểm 

màu ñỏ trên L sẽ không lớn hơn 1? Hãy chứng minh câu trả lời của 

bạn. 

Bài toán 3.4.16 [1,tr.428] 

Các bức tường của một phòng triển lãm chắn trên nền nhà 

thành một ña giác phẳng n cạnh. Hãy chứng minh rằng ñể chiếu sáng 

toàn bộ các gian của phòng triển lãm người ta chỉ cần 
3

n 
 
 

 ngọn ñèn ( 

ký hiệu [ ]x  ñể chỉ phần nguyên của x). 
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KẾT LUẬN 

Trong luận văn này, tác giả ñã tập trung vào việc nghiên cứu 

lý thuyết ñồ thị và vận dụng các kết quả của nó ñể giải quyết các bài 

toán logic trong chương trình toán sơ cấp và ñã ñạt ñược các kết quả 

sau: 

1. Nhằm mục ñính tổng quan về một số vấn ñề cơ bản nhất của lý 

thuyết ñồ thị: trình bày các khái niệm, ñịnh nghĩa cơ bản về lý thuyết 

ñồ thị, các ñịnh lý, các tính chất ñược áp dụng thiết thực và hiệu quả 

ñể giải một số lớp các bài toán sơ cấp.   

2. Làm nổi bật ưu thế của lý thuyết ñồ thị trong việc giải một số bài 

toán sơ cấp: Nêu ra ñược một số bài toán liên quan ñến ñỉnh, cạnh, tô 

màu, chu trình, ñường ñi của ñồ thị. Các bài toán ñó ñược chứng 

minh một cách cụ thể và ñược vận dụng có hiệu quả trong việc giải 

các bài toán sơ cấp liên quan.  

3. Hệ thống và phân loại một số lớp các bài toán logic trong chương 

trình toán sơ cấp có thể giải bằng cách ứng dụng hiệu quả của lý 

thuyết ñồ thị. Bên cạnh những bài toán dành cho học sinh lớp 

chuyên, lớp chọn, tác giả còn chuyển một số kết quả về lý thuyết ñồ 

thị thành các bài toán ñể giảng dạy cho học sinh phổ thông ñại trà.  

Tuy nhiên, với khả năng nghiên cứu khoa học còn hạn chế, 

nội dung của ñề tài là rất mới ñối với giả, cho nên dù cố gắng rất 

nhiều nhưng vẫn còn có những hạn chế, cụ thể là: Chưa nêu ñược 

nhiều các ñịnh lý về lý thuyết ñồ thị; việc phân loại các bài toán chưa 

ña dạng, phong phú; việc chuyển các kết quả trong lý thuyết ñồ thị 

sang các bài toán cho học sinh phổ thông ñại trà.  

 


