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1. fejezet

Bevezetés

1.1. A téma indoklása
Egyetemi matematika tanulmányaim els® évében találkoztam el®ször az ebben a szakdolgozatban feldolgozott gráfelméleti problémákkal és eredményekkel, a Rablópandúr játékok gráfokon cím¶ kurzus keretein belül. Dr.Barát János vezetésével ebben a szemeszterben a tanórákon,
majd érdekl®désem er®södésével egyéni konzultációk során foglalkoztam ezekkel a különleges játékokkal. Hamar eldöntöttem, hogy szakdolgozatom is ezt a témát járja majd körül, ezért évr®l
évre több szakcikket, tanulmányt fordítottam le magamnak, ezeket Barát tanár úr segítségével
elemeztem, így alakult ki a tudományos elmélyülésem a rablópandúr játékok matematikájában. Célom az volt, hogy betekintést nyújthassak ebbe a magyarországon kevéssé publikált matematikai területbe, bemutassam a rablópandúr játékokat, velük kapcsolatos érdekességeket,
kutatásuk során elért eredmények egy részét, felkeltve az olvasók érdekl®dését irántuk. Továbbá feltárom egy lehetséges felhasználásuk, alkalmazásuk lehet®ségét az általános és középiskolai
oktatásban.
A 201213-as tanévben a Lauder Iskolában óraadó tanárként szembesültem azzal, hogy a
diákok bizonyos matematikai témákra nem nyitottak, még akkor sem, ha gyakorlati haszonnal
kecsegtet a terület megtanulása. Minden korosztály hatékonyan tanult ezzel szemben olyan
tanórákon, amelyeken játékok segítették az elmélyülést. Így merült fel bennem, hogy a szakdolgozatom témájaként számomra fontos rablópandúr játékokat valamilyen formában bevigyem
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a tanórákra, hiszen számomra is ezek a játékok segítettek a gráfelmélet megértésében, rajtuk
keresztül kerültem igazán közel a gráfokhoz. 2013 áprilisában két osztályban is sikeresen alkalmaztam ezeket a játékokat, gyakorlati visszaigazolást kapva arról, hogy a szakmai elmélyülés és
a hatékony pedagógia egymást er®sít® tényez®k.

1.2. A szakdolgozat rövid leírása
Dolgozatom els® részében a kettes számú fejezetben a rablópandúr játékok variációit és eredményeit tárgyalom. A gráfelméleti alapfogalmak bevezetése után, ahol a szükséges ismereteket
és a gyakran használt deníciókat és jelöléseket is körüljárom, bemutatom a rablópandúr játékok alapvet® sémáját. Hosszan foglalkozom ezeknek a játékoknak variációival, bemutatok
néhány tételt és bizonyítást, kis egyszer¶ példákon keresztül demonstrálom a különböz® eredményeket, ismertetek néhány nyitott kérdést, végül a síkgráfok területén kiemelked®en jelent®s
AignerFromme tétel bizonyítását ismertetem.
Szakdolgozatom második részében, a hármas számú fejezetben a Scotland Yard és a Police
07 társasjátékokkal foglalkozom. Ezek a játékok tulajdonképpen a rablópandúr játékok egy
érdekes példái, amelyeket 1983-ban illetve 1986-ban adtak ki és lehet®séget adnak hat játékosnak
intuitív módon elmerülni a gráfok világában. A Police 07 játékban egy rablót Budapest térképén
üldöznek a pandúrok. A város utcasarkai és utcái rajzolják ki a gráfot, melyen a játék folyik.
Ezt a játékot használtam különféle, egyedi szabályokkal tanórai környezetben is, nagy sikerrel.
A dolgozat negyedikk fejezete a gráfelmélet oktatásával foglalkozik. Betekintést nyújt az
általános és középiskolai gráfelmélet tanításba, tankönyvek elemzésével, tantervek vizsgálatával.
Bemutatok egy-egy általános és középiskolai tanítási programot a huszadik század közepér®l és
napjainkból is.
A negyedik fejezetben a rablópandúr játékok, és kiemelten a Police 07 tantermi alkalmazásával foglalkozom. Bemutatok egy tematikus tervet, ami négy tanóra keretében bevezeti a
diákokat a gráfelméletbe, részletesen kitérve az átfogó célokra, várakozásokra és az egyes óratervekre. Két osztályban, a hetedik és a tizenegyedik évfolyamon tartottam meg ezeket az órákat,
és minden tanóra leírása után annak tapasztalatait is megfogalmazom. Mindkét osztályban
5

hatékony volt ez a módszer a gráfelmélet tanítására, de a tanulságok nem triviálisak.
Konklúzióként leírhatom, hogy e tanulmány olvasója reményeim szerint hatékony eszközt kap
kezébe a gráfelmélet általános és középiskolai tanításához, fogalmainak bevezetéséhez, alapvet®
összefüggéseinek játékos feltárásához. Olyan módszert próbáltam ki, amely egy hetedikes vagy
akár tizenegyedikes osztály számára is egyedülálló módon hozta közel a gráfelmélet témáját. A
kompetencia kialakításánál különösen fontos attit¶dök ebben a kísérletben a használt módszerek
relevanciája és informalitása miatt kiemelten kedvez®en alakultak, néhány óra alatt a diákok
megszerették a gráfokat, a téma további feldolgozását követelték. Bízom abban, hogy az Olvasó,
ha maga is tanít, hasonló sikerekkel alkalmazhatja saját osztályaiban ezt a módszert.
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2. fejezet

Gráfelméleti variációk és eredmények

2.1. Szükséges ismeretek
Egy egyszer¶ gráf egy olyan matematikai struktúra, amely két halmazból áll,
a V nemüres halmazból és a V kételem¶ részhalmazainak egy tetsz®leges E részhalmazából.
2.1.1. Deníció.

Általában gráf alatt nem csak egyszer¶ gráfokat értünk. Err®l hamarosan értekezem.
A G = (V, E) gráfban V elemeit csúcsoknak vagy pontoknak, E elemeit pedig
éleknek nevezzük. Egy e ∈ E , e = {u; v} él végpontjai az u és v csúcsok, és azt mondjuk, hogy
az e él összeköti az u és v csúcsokat. Két csúcs szomszédos, ha van köztük él, azaz van olyan él,
ami összeköti ®ket. Az egyszer¶ség kedvéért {u; v} helyett az uv jelölést is használom, ahol ez
nem félreérthet®. Azt mondjuk, hogy az e él u csúcsból indul, ha az u végpontja az e-nek.

2.1.2. Deníció.

2

3

1

4

2.1. ábra. Ezen az ábrán egy egyszer¶ gráf rajza látható, amelyben V = {1; 2; 3; 4},
{12; 13; 14; 23; 24}. A továbbiakban nem mindig írom a csúcsok mellé a neveiket.
A következ® fogalmak formális deníciójától eltekintek.
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E =

Ha egy gráfban két csúcsot több él is összeköt, akkor ezeket az éleket többszörös él eknek nevezzük.

2.1.3. Deníció.

Ha egy gráfban egy él mindkét végpontja ugyanaz a csúcs, akkor az élt
hurokél nek nevezzük.
2.1.4. Deníció.

Szemléltetésképpen lásd a 2.2 ábrát.
2.1.5. Deníció.

fokszámhoz.

Egy u csúcs fokszáma az u-ból induló élek száma. Egy hurokél kett®t ad a

b

c

a

d

2.2. ábra. Ebben a gráfban a b csúcson két hurokél is van, az a és c csúcsok között pedig két
párhuzamos él látható. A gráf fokszámai deg(a) = 4, deg(b) = 6, deg(c) = 3 és deg(d) = 1.
2.1.6. Deníció.

Egy séta a G = (V, E) gráfon egy olyan csúcsél sorozat,
(v0 , e1 , v1 , e2 , v2 , . . . , ek , vk ),

ahol k ≥ 0, vi ∈ V (0 ≤ i ≤ k) és ei él vi−1 és vi között (1 ≤ i ≤ k). A fenti séta hossza k
(vegyük észre, hogy ez a séta éleinek számával egyenl®), kezd®pontja v0, végpontja vk , és azt
mondjuk, hogy a v0 és vk csúcsok között megy.
Egy út a G = (V, E) gráfon egy olyan k ≥ 0 hosszú séta, ahol a v0, . . . , vk
csúcsok páronként különböz®ek.

2.1.7. Deníció.

Egy G gráfban u és v csúcsok távolsága a közöttük lev® legrövidebb út hossza.
Jelölés: d(u, v). Ha nem létezik út u és v között, akkor d(u, v) = ∞.

2.1.8. Deníció.

Közismert az alábbi tétel, melyet nem bizonyítunk.
8

2.1.9. Tétel. A gráfokon deniált távolságfüggvényre teljesül a háromszög-egyenl®tlenség, azaz

d(x, y) + d(y, z) ≥ d(x, z)

bármely

x, y , z

csúcsokra.

Egy kör a G = (V, E) gráfon egy olyan k ≥ 1 hosszú séta, ahol a v0, ..., vk−1
csúcsok páronként különböz®ek, és v0 = vk .

2.1.10. Deníció.

Ha van hurokél a gráfban, akkor az egy hosszú körnek felel meg, a többszörös él esetében
pedig, ha két él megy két csúcs között, akkor kett® hosszú körr®l beszélünk...és így tovább.
A G′ = (V ′, E ′) gráf G = (V, E) gráf részgráf ja, ha V ′ ⊆ V , E ′ ⊆ E , és
minden E ′-beli él végpontjai V ′-ben vannak.

2.1.11. Deníció.

b
e2
a

e3
e5
e6
e1

c

e7

c

b

e4

e6

e7

e4
d

d

2.3. ábra. Ebben a gráfban e7 hurokél is lehet kör és az e5, e6 párhuzamos élek is kört alkotnak.
abcd négy hosszú séta, továbbá a jobb oldali gráf részgráfja a bal oldalinak.
2.1.12. Deníció.

között.
2.1.13. Deníció.

A G = (V, E) gráf összefügg®, ha létezik séta G-ben V bármely két csúcsa
A fa olyan összefügg® gráf, amely nem tartalmaz kört.

2.4. ábra. Az ábrát egy gráfnak tekintjük, mely láthatóan nem összefügg®, két komponensb®l
álló egyszer¶ gráf, melynek a jobb oldali komponense egy fa.
2.1.14. Deníció.

él.

Egy G = (V, E) egyszer¶ gráf teljes gráf, ha bármely két csúcsa között van
9

Egy G gráf komponense egy maximális összefügg® részgráfja, azaz olyan
részgráf, amelyhez nem lehet hozzávenni további éleket és csúcsokat úgy, hogy összefügg® maradjon.
2.1.15. Deníció.

2.1.16. Deníció.

nulla.
2.1.17. Deníció.

metsz® élek.

Egy v csúcsot izolált csúcs -nak nevezünk, ha deg(v) = 0, azaz fokszáma
A G gráf síkgráf, ha van olyan lerajzolása, amelyben nincsenek egymást

2.5. ábra. A négycsúcsú teljes gráf jó és rossz lerajzolását mutatja az ábra, mivel van jó lerajzolása, ezért síkgráf.

2.2. A rablópandúr játékok ismertetése
2.2.1. A teljes információs alapjáték

Legyen G véges (irányítatlan) gráf. Két játékos játszik: R, akit rablónak, és C , akit pandúrnak
vagy rend®rnek hívnak. Az elnevezések az angol Cop és Robber szavakból erednek. A játékosok
számára a szabályok a következ®k: el®ször C , majd R elfoglal egy-egy csúcsot a gráfon. Ezután
R-rel kezdve felváltva mozognak G élein úgy, hogy mindkét játékos minden lépésben az aktuális
helyén maradhat, vagy annak egy szomszédjába léphet át. A játék folyamán végig kölcsönösen
ismerik egymás helyzetét; erre utal a teljes információs kifejezés. A rend®r, C nyer, ha ugyanarra
a csúcsra lép, amin R tartózkodik (elkapja a rablót). Ha a rabló R meg tudja akadályozni, hogy
a pandúr valaha is elkapja, akkor R nyer. Nyilvánvaló, hogy minden véges G gráfon az egyik
játékosnak nyernie kell. Könny¶ észrevenni, hogy ha a gráf nem összefügg®, akkor a rabló nyer,
hiszen másik komponensbe helyezi magát a játék kezdetén, mint amiben a pandúr van. További
egyszer¶ észrevétel, hogy a többszörös éleknek nincs jelent®sége.
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Gondoljuk meg, hogy ha C -nek van nyer® stratégiája egy n csúcsú gráfon, akkor R-t legfeljebb n(n − 1) + 1 körben el tudja kapni (egy rabló, egy rend®r lépést tekintünk egy körnek).
Ez azért van így, mert minden kör kezdetén n(n − 1)-féle állapot fordulhat el®, és ha rend®rnek
van nyer® stratégiája, akkor el tudja kerülni, hogy ugyanaz az állás újra létrejöhessen. Érdemes
maximálni a lépések számát, mert ennyi elegend® a játék befejezéséhez.
A játékot lehet több rend®rrel is játszani, a rabló lépése után a rend®rök lépnek. Minden
rend®rre ugyanaz a szabály vonatkozik, amikor ®k következnek a körben, léphetnek, de lépni
nem kötelez®. A szabályok tehát nem változnak az egy rend®rös változathoz képest. Nyílván
egy n csúcsú gráfon n − 1 rend®r elegend® a rabló elfogásához. Ez alapján adódik az alábbi
deníció.
Egy G gráfon a legkisebb számát a rend®röknek, ami garantáltan elég ahhoz,
hogy a rablót elkapják, G rend®rszámának nevezzük, és c(G)-vel jelöljük.
2.2.1. Deníció.

A gráfok azon osztályát, amelyben C -nek nyer® stratégiája van egy rend®rrel (azaz rend®rszámuk egy), rend®rnyer® gráfoknak nevezzük, és C -vel jelöljük; a gráfok azon osztályát, amelyben
R-nek nyer® stratégiája van, rablónyer® gráfoknak nevezzük, és R-rel jelöljük.
Megjegyezzük, hogy összefügg® gráfban a rend®rök kezdeti elhelyezkedése nem befolyásolja a rend®rszámot, hiszen könnyen átléphetnek az optimális kezd® pozíciójukba, így ezeket a
pozíciókat tekinthetjük a játék kezdetének.

G
H

2.6. ábra. A G gráfban láthatóan c(G) = 1, míg a H gráfban könnyen adódik, hogy c(G) = 2
Nem összefügg® gráfok esetében a rend®rszám pontosan a komponensek rend®rszámainak az
összege, ezért a továbbiakban érdemes a rend®rszámot összefügg® gráfoknál vizsgálni.
A játék ezen formáját, melyben mindkét oldal minden információnak birtokában van, Nowakowski és Winkler [10], Quilliot [11] és mások is vizsgálták. Szakdolgozatomban is erre a
11

játéktípusra fektetem a hangsúlyt, azonban a következ® alfejezetben egy-két változatot is megemlítek.
2.2.2. Változatok

Az elmúlt harminc év során számos variációval gazdagodott a rablópandúr játékok irodalma.
Láthatósági variációk

Felvethetjük a következ® igen fontos kérdést: látják-e egymást a játékosok? Erra a válasz máris
magában rejt többféle variációt is.
1. Mi van, ha senki sem látja a másik lépéseit, azaz a rend®r(ök) számára láthatatlan a
rabló és a rabló számára láthatatlan(ok) a rend®r(ök). Erre a variációra nem találtam a
szakirodalomban eredményt.
2. Aztán el®fordulhat, hogy a rend®r(ök) látják a rabló helyzetét, de a rabló nem tudja a
rend®rök hogyan mozognak.
3. Ha a rablónak jól m¶ködik a besúgó rendszere, akkor mindig pontosan tudja, hogy a
rend®rök éppen merre járnak. A rend®r(ök)-nek fogalmuk sincs merre lehet a rabló.
4. Abban az esetben, ha látják egymást a játékosok, akkor teljes információs változatotról
beszélünk, amit már tárgyaltam korábban. Az általam felhasznált szakirodalomban ez az
eset a leggyakoribb.
5. Csak akkor látja a rabló a pandúrokat (vagy a pandúrok a rablót), ha a távolságuk legfeljebb d valamely rögzített d ≥ 1 egészre.
6. A rend®rök csak bizonyos feltételek esetén kapnak értesülést a rabló hollétér®l (gondoljunk
például a lakossági bejelentésekre), például néhány körönként.
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Mozgás módok

[8] Két variációját vizsgálhatjuk a rablópandúr játékoknak, a passzív és az
aktív variációt, amelyek egymástól abban különböznek, hogy más lépéseket engednek meg a
játékosoknak. A passzív játékban mind a rabló, mind a pandúrok passzolhatnak, azaz nem
kötelez® lépniük, engedélyezett a helybenmaradás. A teljes információs alapjáték tehát passzív
játék. Itt megjegyezzük, hogy a rend®rök passzolása nem lehet rossz a rablónak, hiszen lehet®séget kap helyzetének javítására. Ha nincs el®nyös lépése, akkor a rabló passzol, de egyik
esetben sem romlott a rend®rök passzolástól a rabló pozíciója. Az 2.7 ábrán látható két olyan
helyzet, melyben ha R lépése jön, akkor a passzolás vezeti a gy®zelemhez.
PasszívAktív:

R

R

C

C

2.7. ábra.
Az aktív játékban mind a rabló, mind a rend®rök egy nemüres részhalmaza kötelez®en lép.
Ezt a variációt Aigner és Fromme [1] vezette be, és Tosi¢ [16] is vizsgálta részletesebben. Vegyük
észre, hogy a passzív játék visszavezethet® az aktívra úgy, ha minden csúcsba hurokélt teszünk,
hiszen a passzolás ekvivalens a hurokélen mozgással. Így csak a hurokél nélküli gráfokat szokás
vizsgálni ebben a változatban.
2010-ben vezették be a játéknak egy olyan változatát, ahol a rabló nem csak
egyet léphet, hanem legfeljebb t-t, de nem mehet olyan csúcson keresztül, ahol rend®r áll [4]. Ezt
a t-t nevezzük a rabló sebességének. Hasonlóan a rend®rök sebességét is meg lehet változtatni.
Gyors rabló:

Rabló csak akkor mozdul meg, ha feltétlenül szükséges, azaz valamelyik
szomszédjában már áll rend®r [12].
Lusta rabló:
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2.2.3. Eredmények a különböz® változatokra

El®ször bemutatom, hogy teljes információs játéknak az aktív és passzív változatának rend®rszáma között nincs jelent®s eltérés. Jelöljük c′(G)-vel az aktív játék esetén a nyeréshez szükséges
minimális rend®rszámot.
2.2.2. Állítás

(NeufeldNowakowski [8]). Tetsz®leges G gráfra c(G) − 1 ≤ c′(G) ≤ c(G).

Mint korábban említettem, c(G) számú rend®rnek van olyan nyer® stratégiája a
passzív játékban, hogy legalább egyikük minden körben lép, tehát a lépéskényszer nem jelent
valódi változást. Mivel a rabló aktív játékban lev® lehet®ségei részhalmaza a passzív játékban
rendelkezésre álló lehet®ségeinek, ezért c′(G) ≤ c(G).
Bizonyítás.

Most legyen c′(G) + 1 rend®r egy passzív játékban G-n. Az egyik rend®r, S , mozogjon
folyamatosan a rabló felé, hogy az ne tudjon állandóan passzolni. A maradék c′(G) rend®r
játszhatja az aktív játékra nyer® stratégiáját minden olyan körben, amelyben a rabló mozgott.
Ha a rabló passzol, akkor minden rend®r is passzoljon, kivéve S -t, aki lépjen R felé. Így
c(G) ≤ c′ (G) + 1

Illusztrációképpen álljon itt egy szép eredmény a gyorsan mozgó rabló esetére.
2.2.3. Tétel

(Mehrabian [7]). Tegyuk föl, hogy a rabló t, a pandúrok egy sebességgel mozognak.

Ekkor létezik olyan

C > 0

max{3, t}), 2t + 3-nál

konstans, melyre

c(G) > C · dt

rövidebb kört nem tartalmazó

G

fennáll bármely

d-reguláris (d ≥

gráfra.

A továbbiakban a teljes információs alapjátékra vonatkozó eredményeket tárgyalok.
Egy G gráfnak egy D csúcshalmaza domináló, ha minden D-n kívüli csúcsnak
van szomszédja D-ben. A legkisebb domináló csúcshalmaz méretét G-ben γ(G)-vel jelöljük.

2.2.4. Deníció.

Vegyük észre, hogy ha a rend®rök elfoglalják egy domináló halmaz összes csúcsát, akkor a
rabló a következ® lépésben veszít. Ebb®l adódik a következ® észrevétel.
2.2.5. Állítás. Minden gráfban

c(G) ≤ γ(G).
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(AignerFromme [1]). Legyen G olyan gráf, amelynek a legkisebb foka δ(G) ≥ n,

2.2.6. Tétel

továbbá ne tartalmazzon 3 és 4 hosszú kört. Ekkor

c(G) ≥ n.

Ötlet: Minden csúcsból sok út vezet ki, ezek között lesz legalább egy, ami rend®rmentes. Arra megy majd a rabló.
Bizonyítás.

El®ször belátjuk, hogy γ(G) ≥ n. Legyenek v1, . . . , vn−1 tetsz®leges csúcsok G-ben, és legyen
w ∈
/ {v1 , . . . , vn−1 } (van ilyen w, mert δ(G) ≥ n). Tegyük fel, hogy w szomszédai: N (w) =
{v1 , . . . , vk , w1 , . . . , wl−k }, wi ∈
/ {v1 , . . . , vn−1 }. Tudjuk, hogy l ≥ n, k ≤ n − 1. Ekkor l − k ≥ 1.
Mivel G-ben nincs ötnél rövidebb kör, N (wi) ∩ N (wj ) = w (i ̸= j ). Ha v1, . . . , vn−1 domináló
ponthalmaz, akkor ∀i-re wi-nek van legalább egy szomszédja: vj j ≥ k. Különböz® i-re ez
különböz® vj , hiszen G-ben nincs négy hosszú kör. Tehát l − k ≥ n − k darab pontnak kell az
n − k − 1 elem¶ halmazban párt találni úgy, hogy wi és wj nem lehet egyszerre összekötve egy
vj -vel. Ez lehetetlen, tehát γ(G) ≥ n.
Most C -nek legyen n − 1 db. rend®re. Ha C bemondja, hogy a rend®rei a c1, . . . , cn−1
pontokon állnak, akkor R tud olyan r pontot választani G-ben, ami nem egyezik és nem is
szomszédos semelyik ci-vel (hiszen {c1, . . . , cn−1} nem lehet domináló halmaz). R fenn tudja
tartani ezt az állapotot, mert mikor C az n − 1 db. rend®rével lép, akkor r szomszédai közül
max. n − 1 db-ot foglalhat el, de δ(G) ≥ n, tehát r-nek van még egy r̂ szabad szomszédja, ami
nem szomszédos semelyik ci-vel, különben r̂, r, ci 3 hosszú lenne.
A fenti eredményt általánosítja Frankl tétele.
2.2.7. Tétel

(Frankl [5]). Ha G összefügg® és nincs benne 8t − 3-nál rövidebb kör, akkor c(G) >

(δ(G) − 1)t

Vegyük észre, hogy t = 1-re Frankl tétele visszaadja AignerFromme fenti eredményét.
2.2.8. Sejtés

csúcsú gráfra.

(Melyniel). Létezik olyan C

> 0
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konstans, melyre c(G)

< C·

√
n

bármely n

2.8. ábra. A bal oldalon a Petersen-gráf, a jobbon a dodekaédergráf látható. Mindkett® minimális
fokszáma három, és egyikben sincs sem 3, sem 4 hosszú kör, tehát rend®rszámuk legalább három.
A kés®bbiekben látni fogjuk, hogy a dodekaédergráf esetén c(G) = 3.

2.3. Eredmények síkba rajzolható gráfokra
2.3.1. Outerplanar gráfok

Ebben a részben a [6] cikk szép eredményeit foglalom össze.
Outerplanar gráfnak hívunk egy olyan síkbarajzolt gráfot, melynek minden
csúcsa határos a küls® tartománnyal.
2.3.1. Deníció.

Nem találtam jó magyar kifejezést erre a fogalomra, ezért az angol outerplanar szót használom.
2.3.2. Megjegyzés.

Egy outerplanar gráfot úgy is le lehet rajzolni a síkba, hogy csúcsai egy körre illeszkedjenek,
az élei pedig a körön belül haladjanak.
Deniáljuk a k-outerplanar gráfokat a következ®képpen. Az 1-outerplanar
gráfok legyenek az outerplanar gráfok, k ≥ 2-re pedig egy síkbarajzolt gráf legyen k-outerplanar,
ha a küls® tartományával határos csúcsokat törölve (k − 1)-outerplanar gráfot kapunk.

2.3.3. Deníció.

Egy k-outerplanar gráfot síkbarajzolhatunk úgy is, hogy csúcsai k koncentrikus körön helyezkedjenek el, az élei pedig két szomszédos koncentrikus kör között haladjanak (vagy a legbels®
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kör belsejében).

2.9. ábra. Ez az ábra outerplanar, de nem maximális outerplanar gráf, hiszen jól látható, hogy
még be tudunk húzni éleket úgy, hogy outerplanar maradjon.
Egy G k-outerplanar gráf maximális, ha több él már nem húzható be a gráfba
úgy, hogy k-outerplanar maradjon.
2.3.4. Deníció.

2.3.5. Tétel

(MaurerMcCauleyValeva [6]).

•

Ha

G

outerplanar gráf, akkor

c(G) ≤ 2.

•

Ha

G

maximális outerplanar gráf, akkor

•

Ha

G

maximális 2-outerplanar gráf, akkor

c(G) ≤ 2.

•

Ha

G

maximális 3-outerplanar gráf, akkor

c(G) ≤ 2.

c(G) = 1.

2.10. ábra.
2.3.6. Sejtés

([6]). Ha G 2-outerplanar gráf, akkor c(G) ≤ 2
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A dodekaédergráf 3-outerplanar és rend®rszáma is három, lásd korábban, 2.2.3 ábra. A 2.3.1
ábra egy példa arra, hogy 3-outerplanar gráf rend®rszáma pedig lehet egy is.
2.3.2. Az AignerFromme-tétel
Tétel:

Ha G síkgráf, akkor c(G) ≤ 3.

Bizonyítás.

A tétel bizonyítása az 2.3.7 Lemma segítségével történik.

2.3.7. Lemma.

u, v

között.

akadályozni

G

tetsz®leges gráf

Ha minimum

R-t,

hogy

P -re

2

u, v ∈ V (G), u ̸= v , P := u, v1 , ..., vt = v

rend®r játszik, akkor egy rend®r

lépjen. (Azaz elkapja, ha

P -re

P -n

a legrövidebb út

véges lépésben meg tudja

lépne.)

Idézzük fel, hogy d(x, y) a legrövidebb út hossza x és y között. (Tudjuk, hogy d
megtartja a háromszögegyenl®tlenséget). Jelölje V (P ) a P út csúcsait. Tegyük fel, hogy C egy
lépése után c ∈ V (P ) és r ∈ V (G). Ekkor C el tudja érni a következ®t:
Bizonyítás.

d(r, z) ≥ d(c, z)

minden z ∈ V (P ).

(2.1)

Azt állítjuk, hogy nem számít, R hogyan mozog: ha C megfelel® irányba megy, fenn tudja
tartani a (2.1) feltételt. (Ez épp azt jelenti, hogy C elkapja R-et, ha az P -re lép.)
Ha R helyben marad akkor C is helyben marad. (Ekkor feltételezzük, hogy van egy másik
rend®r valahol, aki most lép.) Ha R r-r®l s-re lép, akkor
d(s, z) ≥ d(r, z) − 1 ≥ d(c, z) − 1

minden z ∈ V (P ) − re.

Ha létezik z0 ∈ V (P ) úgy, hogy d(s, z0) = d(c, z0) − 1, akkor C azzal, hogy z0 felé lép, ugyancsak
csökkenti a távolságot eggyel, és ezzel 2.1-ot még mindig fenntartja. Baj akkor van, ha nem
csak egy ilyen csúcs van, és ez a két csúcs C két különböz® oldalán van az (x, y) ∈ V (P )-re,
ahol x < c < y teljesül és d(s, x) = d(c, x) − 1 és d(s, y) ≤ d(c, y) vagy d(s, y) = d(c, y) − 1 és
d(s, x) ≤ d(c, x) ekkor viszont a háromszög-egyenl®tlenség nem teljesül:
d(x, y) ≤ d(s, x) + d(s, y) ≤ d(c, x) + d(c, y) − 1 = d(x, y) − 1.
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r
s

v

x

c

y

w

2.11. ábra.
Most már csak azt kell belátni, hogy C véges sok lépésben el tudja érni a (2.1) feltételt.
El®ször C lépjen rá egy c ∈ V (P )-re. Ugyanazzal az indoklással, mint az el®bb látható, hogy
a d(r, z) < d(c, z) egyenl®tlenség csak c egyik oldalán fordulhat el® valamely z ∈ V (P ) csúcsra.
Ha C mindig z irányába mozdul el P -n, el tudha érni a (2.1) feltételt.
Legyen G a síkgráf. Az bizonyítás ötlete, hogy minden i lépésben
kijelölünk egy Ri részgráfot, amit a rabló területének fogunk nevezni. Ez a terület magába foglalja mindazokat a csúcsokat, amelyekre az R még biztonságosan léphet. Megmutatjuk azt, hogy
véges sok pandúr lépés után Ri szigorúan csökkenthet®. Ebb®l az következik, hogy egyszercsak
nem lesz több csúcs, amelyre a rabló léphet.
A tétel bizonyítása:

Kezdetben a három rend®r, C1, C2, C3, elfoglal egy csúcsot, amit e0-lal jelölünk. Ha R
mondjuk r0-ra lép, akkor a rabló R0 területét úgy deniáljuk a gráfon, hogy a G − e0 azon
komponense, ami tartalmazza r0-t. (G − e0 az a gráf, melyet G-b®l az e0 csúcs törlésével
kapunk.) Indukcióval föltehet®, hogy az i-edik lépés után, miután a rabló lépett, két különböz®
lehet®ség adódik.
(I) egy rend®r C az u csúcson van, a rabló az r csúcson van, és Ri azon komponense G−u-nak,
amely tartalmazza r-t (2.11 ábra). Figyeljük meg, hogy ez egyben a kezd® helyzet.
(II) P1 és P2 két, legalább egy hosszú út u és v között, melyeknek nincs u-n és v-n kívül közös
pontjuk. P1 ∪ P2 elválasztja G-t három területre, egy bels® és egy küls® területre, illetve a két
út uniójára. Általánosság megszorítása nélkül tegyük fel, hogy R egy olyan r csúcsot foglal el,
amelyik a küls® régióban van (E , enterior), P1 a legrövidebb u és v közötti út P1 ∪ P2 ∪ E -ben,
P2 pedig a legrövidebb út u és v között P1 ∪ P2 ∪ E -ben azok közül az utak közül, melyek nem
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r

u
Ri

2.12. ábra.
érintik P1-et. A C1 nev¶ rend®r az a c1 ∈ V (P1) ponton áll, felügyeli a P1-et 2.1 értelmében, és
a c2 ∈ V (P2)-re települt C2 felügyeli P2-t. A rabló területe legyen Ri = E (lásd 2.12 ábra).
u
P2

Ri

c2

c1

r

P1
v

2.13. ábra.
Tegyük fel, hogy u-nak Ri-ben egy darab szomszédja van, v. C mozduljon el vbe. Ha r = v, akkor a játéknak vége. Ellenkez® esetben, akármit is tesz R, legyen az új Ri+1
rablóterület G−v-nek az a komponense, amelyik tartalmazza a Rablót; ez benne lesz Ri −v-ben.
Ezzel visszajutottunk az (I) esetbe, úgy hogy Ri+1 Ri. Most tegyük fel, hogy u-nak legalább
két szomszédja van Ri-ben, a és b, és legyen P a legrövidebb út a és b között Ri-ben. A 2.3.7
lemmából következik, hogy a két szabad rend®r közül az egyik, nevezzük D-nek, felügyeli P -t
miután véges sok lépésben odajutott. Ezzel a (II) esetet kapjuk P1 = a, u, b és P2 = P -vel
(vagy P1 = P és P2 = a, u, b-vel, amennyiben a, b ∈ E(G)), és Ri+1 ⊆ Ri − V (P ) Ri.
A eset:

Tegyük fel, hogy nincs más út P1-en és P2-n kív¶l Ri ∪ P1 ∪ P2-ben u-ból v-be.
Ebben az esetben Ri az A, B, C, ... diszjunkt komponensekb®l áll, amelyek P1 ∪ P2 csúcsaihoz
csatlakoznak (lásd 2.13 ábra). Tegyük föl, hogy r benne van A-ban, és A tartalmazza az a
csúcsot, amely része mondjuk a P1 útnak. A szabad C3 rend®r lépjen a-ra míg C1 és C2
B eset:
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folytatja P1 és P2 felügyeletét. Ezzel visszaértünk az A esethez u = a-val és Ri = A-val, tehát
folytathatjuk a korábbi módon.
u

P1

P2

r
v

2.14. ábra.
Tegyük fel, hogy vannak további u és v közötti utak Ri ∪P1 ∪P2-ben, és legyen Z a legrövidebb
ilyen út. Vezessük be a következ® jelölést: amennyiben P egy út és x, y ∈ V (P ), akkor P (x, y)
legyen P -nek az x és y közötti részútja.
Legyen w az els® csúcs Z -n u után, ami ugyancsak rajta van a P1 ∪ P2-n. Ha w ∈ V (P1),
akkor a P3 = Z(u, w) ∪ P1(w, v) út  ami P minimalitása miatt ugyancsak egy legrövidebb út u
és v közt  diszjunkt a P2-t®l. Attól függ®en, hogy P3 hogyan bontja részekre Ri-t, két esetünk
adódik (lásd 2.14 ábra).
u

B

P2

P1
v

u

P3
w

A

B v

A

(i)

w

P1

P2

P3

(ii)

2.15. ábra.
Tegyük fel, hogy az (i)-es esetben vagyunk. Amennyiben r benne van A-ban, akkor a szabad
C3 rend®r P3 felügyeletére siet. Ekkor a P2 -t és P3 -at felügyel® C2 és C3 eljuttat bennünket egy
olyan B esetbe, ahol Ri+1 Ri. (Van legalább egy olyan csúcs P3(u, w)-ben, amelyik Ri-ben
van, de nincs Ri+1-ben.) Amennyiben r benne van B -ben, akkor C1 felügyeli P1(u, w)-t, C3 siet,
hogy P3(u, w)-t felügyelje, és újra visszaértünk egy olyan B esetbe, ahol Ri+1 Ri.
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(ii) egy teljesen analóg magyarázattal támasztható alá.
P3

u
x

P1
P2

y
A

B

B

u
x

P1
y

P3
A

(i)

P2
v
(ii)

2.16. ábra.
Végül feltételezzük, hogy w ∈ V (P2). Ha Z -nek nincs közös pontja P1-gyel (kivéve u-t és vt), akkor vehetjük P3 = Z(u, w) ∪ P2(w, v) egy másik legrövidebb sétának, és megismételhetjük
az imént tett okfejtést. Ha pedig Z -nek és P1-nek van közös pontja (u-n és v-n kívül), akkor
legyen y az els® közös pontja Z -nek P1-gyel, x pedig legyen az el®tte lev® keresztez®dése Z -nek
P2 -vel. P1 és P2 minimalitása miatt P3 = P2 (u, x) ∪ Z(x, y) ∪ P1 (y, v) egy újabb legrövidebb
út (lásd 2.15 ábra). Most újra két lehet®ség merül fel, amelyek a 2.15 ábrán láthatóak, attól
függ®en, hogy r ∈ A vagy r ∈ B , és az okfejtés a korábbiak szerint alakul.
2.3.3. További érdekességek

Az el®z® tétel felvet egy természetes kérdést, hogy mi történi azokkal a gráfokkal, amelyek egy
tóruszra vagy magasabb génuszú irányítható felületekre rajzolhatóak. Az alábbi denícióban a
szemléletességre és egyszer¶ségre törekedtem.
Egy k génuszú (irányítható)
k = 0 eset a gömb, a k = 1 pedig a tórusz.
2.3.8. Deníció.

felület

egy k személyes úszógumi felülete. A

Egy gráf génusza az a legkisebb k szám, melyre a gráf felrajzolható egy k
génuszú felületre élkeresztez®dés nélkül. A nulla génuszú gráfok a síkbarajzolható gráfok.
2.3.9. Deníció.

2.3.10. Tétel

(Quilliot [11]). Ha G véges, összefügg® gráf génusza k, akkor c(G) ≤ 2k + 3.

Vegyük észre, hogy a fenti tétel k = 0 esete éppen az imént belátott AignerFromme tételt
adja. Kés®bb Schröder megjavította ezt az eredményt az alábbira;
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2.3.11. Tétel
2.3.12. Sejtés

(Schröder [13]). Ha G véges, összefügg® gráf génusza k, akkor c(G) ≤ ⌊ 23 k⌋ + 3.
(Schröder [13]). Ha G véges, összefügg® gráf génusza k, akkor c(G) ≤ k + 3.
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3. fejezet

A Scotland Yard és a Police 07 játék

3.1. A Scotland Yard és a Police 07 játék bemutatása
Már a legkorábbi táblás társasjátékok között is találunk gráfokat, bár elég egyszer¶ek, és a kialakításuk miatt ez legtöbbször a játékosok számára ez nem derült ki. A Monopoly vagy a
Gazdálkodj okosan! például egy egy kört tartalmazó gráfon játszódik, a Ki nevet a végén?
táblája kicsit bonyolultabb, s®t jobban is hasonlít egy gráf rajzára, de jellegében ott is egy
irányban haladnak egy gráfon, aminek központi eleme egy kör; kivétel itt a kör kezdetén és
végén adódik, ami játékosonként különböz®. Érdekes változat az ostábla, vagy távli (backgammon), ahol a két játékos egymással ellentétes irányban halad egy fa gráf két végéb®l. A Catan
telepesei-ben gráfokat építenek a játékosok útjaikkal és településeikkel. Néhány hagyományos
körben haladó társasjátékban vannak további, különleges élek is, amelyek gyorsítják vagy lassítják a játékos útját, ha az egyik csúcsukra lépnek. Érdekesebb a Csillagstratégia nev¶ játék,
melyben ¶rrepül®gépekkel kell lépegetni egy gráfon, és a cél egyes csúcsok körbekerírése. Mindenesetre számtalan játékot lehetne gráfelméleti elemzésnek alávetni, mégha kevés érdekességgel
is kecsegtetne.
A Police 07 és a mintát adó angol Scotland Yard társasjátékok az el®bbi példák mez®nyéb®l kiemelkedve, magát a táblát, az azt alkotó gráfot tették a játék központi elemévé. Nem
az a lényeg, hogy milyen gyorsan ér valaki valahova, vagy hogy egy mez®n mit csinál, hanem
maga a gráf, és a rajta elhelyezkedés és közlekedés.
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A társasjátékok már a 70-es években kezdtek nyomozással foglalkozni, például az 1978-as
Interpol-ban négy turistának kellett kiokoskodni, melyikük lopta ki titokban a brit koronaékszereket a Towerb®l, az 1982-es Scotland Yard-ban pedig az állatkertt®l a Westminster apátságig rohangálva kellett a nyomozóknak kirakni egy körözött szuperb¶nöz® fantomképét. 1983-ban
a német Ravensburger játékipari vállalat összekombinálta a két típust: London térképén kellett
megtalálni Anglia legveszedelmesebb gengszterét, a láthatatlanul mozgó Mr. X-et.

3.1. ábra. A képen a Scotland Yard játék látható.
A Ravensburger Scotland Yard-ja egy nagyon egyszer¶ ötlettel újította meg a x pályás,
kockadobálós játékok rendszerét. A játéktábla számmal ellátott mez®i különböz® szín¶, taxi, busz-, metró- és hajójáratokat jelképez® vonalakkal lettek összekötve. A Mr. X-et alakító
játékos csak néhány alkalommal mutatja meg, épp hol áll a bábujával, a játékid® nagyobbik
részében elég felírnia magának az érintett mez®ket és megmutatni, milyen járm¶vet használt. A
háromtól hat nyomozóknak ezekb®l az információkból kell kitalálniuk, melyik útvonalon halad
épp a körözött b¶nöz®zseni, és meg kell szervezniük a bekerítését. A lépéseikre azonban csak
korlátozott mennyiség¶ busz- és metrójegyet valamint taxikupont használhatnak el, és azokat
is Mr. X-nek kell adniuk, aki így egy id® után kifogyhatatlan készlettel rendelkezik. Ráadásul a
nyomozók megtévesztése érdekében kétszer duplán is léphet, és maximum ötször meg sem kell
neveznie az éppen használt járm¶vet. A rend®rök dolgát tovább nehezíti, hogy a lépések száma
korlátozott: ha 24 kör alatt nem kapják el Mr. X-et, a b¶nöz®ú nyer.
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3.2. ábra. A képen a Scotland Yard játéktáblája, London várostérképe látható.
A Scotland Yard 1983-ban elnyerte Európa legrangosabb társasjátékos díját, a németországi Spiel des Jahres-címet. A játékrendszer pedig annyira népszer¶nek bizonyult, hogy a
Ravensburger több folytatást is kiadott hozzá. 1999-ben például a N.Y. Chase Manhattan utcáin játszódott, a huszadik évfordulóra pedig az eladott 4 millió példány tiszteletére újrarajzolt
londoni verzió jelent meg. 2009-ben Mister X címmel Európában egy autóval, repül®vel, vonattal és hajóval menekül® szuperb¶nöz®, míg a konkurenciánál 1987-ben Fury of Dracula néven
megjelent játékban az Európa nagyvárosai között utazó Drakula gróf próbál a gráf-térképen
elt¶nni.
Nagyon hamar, már 1986-ban megjelent a Scotland Yard magyar átirata, a Police 07, amiben London helyett Budapesten kell elkapni a láthatatlanul mozgó b¶nöz®fejedelmet, a Doktor
Faktorra átkeresztelt Mr. X-et. A Police 07 a Novoplast Szövetkezet egyik els® és máig legnépszer¶bb társasjátéka volt, négy év alatt 150 ezer példány fogyott el bel®le. Bár a Police 07 a
Scotland Yard kalózkiadványaként indult, utólag a Novoplast rendezni tudta a licenszjogokat.
Kiadója, Kerényi János nyilatozata rávilágít arra, hogy matematikai, gráfelméleti tudás híján
nem elméleti úton fejlesztették a játékot, legalábbis a magyar nyelv¶ kiadást: több százszor végigjátszottunk egy-egy játékot, miel®tt piacra dobtuk. Vitáztunk a szabályokon, amíg megf®tt
az ebéd, pont olyanok voltunk, mint a gyerekek. A magyar játék a színes fej¶, átlátszó test¶
26

bábuktól kezdve a jegyekig mindent szolgaian lemásolt, a szabályok kicsit változtak a rend®röket
segítend®; Doktor Faktornak például az angol Mr. X-szel ellentétben már a játék legelején meg
kell mutatnia, hol van, és nem ötször, hanem csak kétszer használhat dupla utazásra jogosító
tikettet. (A játékok történetének bemutatásához a [20] internetes forrást használtam föl.)

3.3. ábra. A képen a Police07 játéktáblája látható, Budapest térképpel.
A Scotland Yard és a Police 07 fejlesztésekor feltehet®leg nem konzultáltak gráfelméleti szakemberrel. Egy ilyen társasjáték esetében fontos tényez® az, hogy minden játékosnak
kiegyenlített esélyei legyenek a gy®zelemre. Ha egyenl® esélyekkel rendelkez® rablópandúr játékot szeretnénk síkgráfra tervezni, akkor az el®z® fejezetben leírtak miatt nem szabad a teljes
információs alapjáték szabályaiban gondolkoznunk. A végs® játék ebben a szellemben, valószín¶leg próba-szerencse alapon készült. A láthatatlan rabló esetében nagyon nehéz elkapni Mr.
X-et, így ® 5 lépésenként fedi fel helyzetét. A síkgráf egyszer¶vé teszi a stratégiát és megkönnyíti
a rend®rök dolgát, így három síkgráfot illesztettek egymásra. A keresztez®désekb®l háromféle
szín¶ élek indulhatnak ki (jelképezve a taxi, busz és metróhálózatot) összekötve a keresztez®déseket, kialakítva ezzel a játéktáblán használt várostérképet. Az ezeken való közlekedés feltételhez
(jegy) kötött, további bonyolító tényez®ként. Végül egy olyan komplex gráfot és játékszabályt
kaptak, amely alkalmas volt kiegyensúlyozott játékra, illeszkedett London, illetve Budapest térképére, s több-kevesebb módosítással a közösségi közlekedésére is. Budapest metróhálózata a
játék céljaira kevésnek bizonyult, így villamosok is metróként szerepelhetnek, és a buszok sem
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feltétlenül ott közlekednek, ahol a való életben. A tapasztalatok szerint az elkészült szabályok a
Scotland Yard esetében inkább a rablónak, míg a Police 07 esetében inkább a pandúroknak
kedveznek, de egyikr®l sem állítható egyértelm¶en, hogy rend®rnyer® vagy rablónyer®.

3.2. Néhány kutatás a gráfokon játszott társasjátékok alapján
A matematikusok gyakran találnak érdekes problémákat gyakorlati területen. A társasjátékok
is alkalmasak lehetnek különleges, új matematikai területek inspirálására. Valószín¶leg része
volt a Scotland Yard játéknak is a Cops and Robbers problémák kutatásának elindításában,
hiszen nyilván nem véletlen, hogy pont az 1983-as kiadású, hamar népszer¶vé vált társasjáték
megjelenésének évében vetették fel és alapozták meg a matematikai problémát többek közt
Nowakowski és Winkler [10], majd egy évvel kés®bb Aigner és Fromme [1] cikkei.
A Cops and Robbers problémák azonban nem közvetlenül a társasjáték helyzetével foglalkoztak, hanem el®ször leegyszer¶sítették, általánosították a rablópandúr alaphelyzetet, majd
speciális eseteket kezdtek vizsgálni. Így alakulhatott ki az az érdekes szituáció, hogy több mint
25 év kellett, hogy visszatérhessenek a társasjáték szabályainak megfelel®, mint speciális eset
vizsgálatához.
Clarke [3] vezette be azt a speciális esetet 2009-ben, utalva a Scotland Yard játékra, melyben a rabló minden információnak birtokában van, a pandúrok viszont csak bizonyos esetekben,
szemtanúk segítségével lokalizálhatják a rablót. Ezt szemtanús verziónak nevezte, direkt módon
a társasjáték öt körönkénti eseményére utalva, mikor a pandúrok megtudják a rabló aktuális
helyzetét.
Clarke vizsgálatait folytatva 2010-ben francia kutatók részletesen kialakították a rend®rnyer®
gráfok feltételeit a szemtanús változatra, és többek közt megmutatták, hogyan építhet®ek k
rend®r esetén ilyen gráfok [2].
További érdekes kérdéseket kutatott a Scotland Yard játék kapcsán, annak komplexitásával
foglalkozva Sevenster [15]. A szerz® a kombinatorikus játékelmélet, és az algoritmizált kombi28

natorikus játékelmélet módszereivel vizsgálta a társasjáték egyszer¶sített és eredeti változatait.
Azt az érdekes eredményt érte el, hogy ha a rend®rök nem foglalkoznak egyáltalán a rabló valós
helyér®l szóló információkkal, akkor a játék komplexitása csökken.
Részletesebben foglalkozik Sevenster a PhD dolgozatában [14] a táblás játék egy némileg
általánosított megközelítésével, ahol egy járm¶fajta által bejárható irányított gráfon vizsgálódik
(megjegyezve, hogy eredményei több járm¶ és irányítás nélküli gráfon is érvényesek). Arra a
következtetésre jut, hogy ez, a táblás játék szabályainak általánosításával játszott és a teljes
információs játék gy®ztes stratégiája lényegében ugyanaz.
Magyarországon is ihletett értékes munkát a Scotland Yard. Például a budapesti József
Attila Gimnázium diákja, Dezs® Kálmán a Természet Világa folyóirat X. TermészetTudomány
Diákpályázatán különdíjat nyert Gráfok alkalmazása a POLICE 07 nev¶ társasjátékra cím¶
munkájával. Sajnos ezt a pályam¶vet Dezs® Kálmán nem tudta rendelkezésemre bocsájtani.
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4. fejezet

Gráfelmélet oktatása az iskolában

A gráfelmélet a XX. század második felét®l került lassan az iskolák matematika tananyagába,
el®ször a tagozatos gimnazisták, majd kés®bb egyre inkább az általános tanterv¶ középiskolai
diákok is tanulták. Ebben a fejezetben az általános iskolai és középiskolai gráfelméletoktatás
helyzetét elemzem néhány kiválasztott tankönyv és program bemutatásával.

4.1. Gráfelmélet oktatása általános iskolában
Az általános iskolában általában nem oktatnak gráfelméletet, de próbálkozások már legalább
40 éve vannak a terület bevonására a 1014 éves diákok fejlesztésébe. 1975-ben John Niman, a
New York állambeli Hunter College matematikusa dolgozott ki tantervet ebb®l a célból [9].
Niman szerint az általános iskolai matematikaoktatás négy f® cél elérésére kell törekedjen. El®ször is a gyermekeket az aritmetikai és a környezet megértéséhez szükséges geometriai
képességekkel kell ellátni, mert ezek a legalapvet®bb eszközök ahhoz, hogy a gyermek a társadalmi struktúrákban m¶ködni tudjon. A második cél, hogy a diákokat bevezesse a matematika
tanulásának folyamataiba , így a kés®bbi tanulmányaiban ezekre építhet. Továbbá a matematika absztrakt mivolta, tisztasága, precízsége és objektivitása miatt optimális közeg arra,
hogy a diák képességeit fejlessze problémamegértés, problémakezelés és problémamegoldás terén, ami a harmadik cél. Az utolsó, negyedik cél pedig a diák számára lehet®séget
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nyújtani, hogy meglássa a matematika szépségeit , megélje és megtapasztalja az újdonságok
felfedezésének varázsát.
Az általános iskola matematika tantervébe Niman szerint csak olyan témákat szabad beépíteni, amelyek megfelel®ek a következ® négy aspektus szerint.
•

Alapvet® matematikája a tanítandó diákok intellektuális és érzelmi világához illeszthet®, lefordítható kell legyen. Meg kell mutatni, hogy a gyerekek a nyelvezetét és a koncepcióit frusztráció és elidegenedés nélkül megtanulják.

•

A választott témában a lehet®ség megvan a felsorolt általános célok közül egynél több cél
elérését is szolgálni.

•

A témának modernnek kell lennie abban az értelemben véve, hogy a kortárs matematika
tudományához illeszkedjen, ugyanakkor széleskör¶ gyakorlati alkalmazhatóság is társuljon
hozzá.

•

A téma könnyen érthet® kell legyen a speciális matematika tudással nem rendelkez®
általános iskolás tanárok számára is. Megtanulható legyen számára annyira, hogy kompetens legyen a tanítására hatékonyan és inspiráló módon.

Niman azért választotta a gráfelméletet kutatásának tárgyául, mert a gráfelmélet már 1975ben is a matematika egyik leginkább gyakorlatias és növekedésben lev® területe volt, és nagy
az esztétikai és intuíciós értéke. Több oktatási célt is teljesíteni lehet általa: matematikai
érdekl®dést stimulál, serkenti a kreativitást és a matematikai problémamegoldást, fejleszti az
alapvet® matematikai struktúrák egyéni alkalmazását. Felépített egy oktatási modult tanítók
számára, amelyet úgy alakított ki, hogy számukra a gráfelméleti tudást az alapoktól megtanítja,
majd ®k ötödikes és hatodikos diákoknak tartják meg a tanórákat.
A modul el®ször az alapvet® fogalmakat vezeti be, a csúcsokat és éleket, a gyerekek gráfokat
rajzolnak, könyebb feladatokat oldanak meg. Ezután mintákat mutat a diákoknak, bevezeti a
terület fogalmát, és felfedezteti az élek, csúcsok és területek száma közti összefüggést. A modul
következ® lépésben a csúcsok fokának fogalmát deniálja. A csúcsok fokai és a gráf élei közötti
összefüggést is a diákok kell, hogy kimondják. Ezután a gyerekek gráfokat háromszögekre bontanak, és egy új összefüggést találnak, a gráf küls® és bels® csúcsai és élei közt. A körüljárhatóság
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a következ® fogalom, és Euler tételét is bizonyítják, és deniálják az Eulergráfokat, Königsberg
helyett Manhattan hídjait használva. Hasonlóan a Hamiltongráfokról is szó esik, majd összehasonlítják ®ket, és próbálnak ilyeneket tervezni. Végül a Hamiltongráfok tervezéséhez vezetik
be az egyszer¶ gráfok fogalmát.
A gyakorlati megvalósítás a várt eredményt hozta. Mind a tanítók, mind a diákok nagy
örömmel vetették bele ebbe a számukra új, érdekes, és távlatokat nyitó témába. Valószín¶leg
a tanítók lelkessége külön is hatott a gyerekekre, de a gráfelmélet maga is stimulálta ®ket. Niman ezzel a kutatással bizonyította, hogy a hagyományos általános iskolai matematika sikeresen
kiegészíthet® modern, értékes témákkal, amelyek segítenek az oktatási célok elérésében.
Hasonlóan Nimanhoz, kés®bb is foglalkoztak pedagógusok a gráfelmélet általános iskolai oktatásával, ebben nyújtanak segítséget például a Marygrove egyetem online képzéséhez tartozó
blog szerz®i, amikor tehetséges gyerekek fejlesztéséhez ajánlják a gráfelméleti tanulmányokat[21].
Játékokat, feladványokat, kihívásokat ajánlanak, további internetes oldalakat, ahol a tanárok
tananyagokat találhatnak. Játékokat gráfokon, gráfelméleti feladványokat, még youtube videót is találni az ajánlott irodalmak között. Könyveket és a gráfelméleti deníciókat érthet®en
magyarázó honlapokat is linkelnek err®l a blogról, bizonyítva, hogy bár nem része az általános
tantervnek, de az USA némely iskolájában bizonyára tanítják a gráfelméletet.

4.2. Gráfelmélet oktatása középiskolában
Kiválasztottam két középiskolai tankönyvet, különböz® korokból és iskolatipusból, megvizsgáltam, milyen célokat kit¶zve, mekkora terjedelemben, hogyan foglalkoznak a témával. Milyen
fogalmakat, tételeket tartanak fontosnak megtanítani, hogyan vezetik be a ezeket a fogalmakat,
tételeket, milyen jelleg¶ feladatokat adnak meg, milyen kompetenciák fejlesztését várják el a
gráfelmélet tanításakor.
Az els® vizsgált tankönyv a Matematika a matematikai osztályok számára cím¶ sorozat
harmadik kötete. Forrásanyag keresés közben akadtam rá erre a sorozatra, az ELTE Fazekas
Mihály Gyakorló Gimnázium speciális matematika tagozata számára készített tankönyveireinek
1966-os kiadásaira, ezekre az egyetemi jegyzetekhez hasonlító kiadványokra, amelyeket a diákok
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csak fehér könyvek-ként emlegettek. Szerz®i Ruzsa Imre, Cser Andor, Könyves Tóth Kálmán,
Dr. Hajnal András, és Bakos Tibor. A gráfelmélettel foglalkozó fejezetek szerz®je Dr. Hajnal
András, bírálója Dr. Gallai Tibor volt. Dr. Hajnal András a gráfelméleti fejezethez f¶zött
utószavában megjegyzi, hogy tudomása szerint ez volt az els® magyarországon megjelent gráfelméleti tankönyv, az els® próbálkozás a gráfelmélet középiskolai oktatására. Ebben a korban
állítása szerint idegen nyelven sem volt sok az elérhet® minta, a bibliográa is csak három könyvet tartalmaz, egy-egy angol, német és francia nyelv¶ munkát, melyek közül ® leginkább Ore
könyvére támaszkodott. (Ore, O. (1963): Graphs and their uses, Yale University, New York.
K®nig, D. (1936): Theurie der endlichen und unendlichen Graphen, Leipzig. Berge, C. (1958):
Théorie des graphes et ses application, Paris Dunod.) Köszönetet mond továbbá Erd®s Pál
professzornak, a feladatanyag összegy¶jtésében adott értékes segítségért.
A fehér könyv a gráfelmélet fogalmait a következ® sorrendben vezeti be: a gráf, szögpont
(pont), él, élnélküli gráf, n szögpontú teljes gráf, komplementer gráf, illeszkedés, egy szögpont
foka, a pontok száma - jelölés. Miután ezeket az alapvet® fogalmakat az els® három oldalon
deniálta, egy tétel következik: a gráf pontjainak száma minusz egy egyenl® A pont G gráf
beli fokának és a komplementer gráf beli fokának összegével. A speciális matematika osztálynak
készült könyv lozóája szerint ezután máris versenyfeladatok következnek, melynek a megoldásához merülnek fel segédtételek, és ekkor merül fel a háromszög fogalma is a gráfon.
A részgráf és feszített részgráf fogalmai segítenek a könyvnek a halmazelméletben megtanult
tételekb®l néhányat a gráfokon értelmezni, ezek eredményeképpen pedig bevezethet®vé válik az
izomora fogalma is. Ezzel, és néhány feladattal lezárul az els®, "gráfokról általában" cím¶
fejezet.
A második fejezet, amely a gráfok éleinek száma, összefügg® gráfok, fák és erd®k címet
viseli, az él és fokszám közti összefüggéssel indul. Két tételt mond ki, a pontok fokainak összege
páros, és a páratlan fokú pontok száma páros. Most el®ször, a könyv gyakorlati alkalmazásba
is bepillantást enged, röviden a molekuláris kémia ide kapcsolódó eredményeir®l számol be.
Néhány feladat után az összefügg® gráfok, és a komponensek fogalmai következnek. Az élsorozat,
a vonal, az út, a ciklus, a zárt vonal és a kör deniálása után bevezeti az alakzat hosszának
fogalmát is, az alakzatban szerepl® élek számának összegeként. Két rövid segédtétel az utakról
elvezeti a diákokat az összefügg®ség fogalmához, és a részgráf deníciójához, majd a következ®
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tételekhez: minden G gráf tetsz®leges komponense összefügg® gráf, és az, hogy A és B úttal
köthet® össze G-ben az egy ekvivalencia reláció. A fa fogalma után újabb segédtétel és tétel
következik, a kett®nél több pontú fa tartalmaz egy fokú pontot, és az n pontú fa n − 1 élet
tartalmaz. Az erd® fogalma után pedig az a tétel következik, hogy Gn-pontú erd® éleinek
száma akkor és csakakkor n-s, ha komponenseinek száma s. A könyv ekkor egyre nehezebb ,
és gyakran nagyon gyakorlatias feladatokat ad a diákoknak, akiknek a megoldásokhoz néha
újabb segédtételeket is ki kell mondaniuk, például faluk közt utakat, költséghatékony módon
terveznek.
A harmadik fejezet a többszörös él¶ gráfok mellett az Euler és Hamilton vonalakkal foglalkozik. A königsbergi hidak problémáján keresztül a gráfelmélet történetébe tekinthetnek bele
a diákok, továbbá a többszörös éleket, és az Euler vonalat is deniálják. Az izolált pont fogalmának bevezetésével kimondható az Euler tétel is. Feladatok megoldása után érkeznek el a
diákok a Hamilton vonal deniálásához, és a kapcsolódó tételhez (Dirac Gábor tétele): 2n pontú
gráfban (n ≥ 2) ha minden pont legalább n-edfokú, akkor G tartalmaz Hamilton vonalat. A
Dirac tételt Pósa Lajos még tanulóként általánosította, ezt bizonyítás nélkül csak kimondják.
Feladatokkal zárul a fejezet, és az utazó keresked® problémájának általános leírásával.
Szerkeztési hibának látszik, hogy a következ® fejezet is a hármas sorszámot viseli, ebben
páros körüljárású gráfokról és a házasítási problémákról esik szó, miközben bevezetik a páros
gráfok, a két halmaz által feszített páros gráf, a független él, a lefedés és a különböz®ség fogalmait, kimondják a különböz®ségi feltételt, és a kapcsolódó König D. - Hall - Ore tételt is.
Ez utóbbit három oldalon keresztül bizonyítják, jelezve, hogy most túlléptünk a gráfelmélet
egyszer¶bb, könyebben belátható területein , például a következ® feladat egy n-szer n-es
mátrixon használja az el®bb bizonyított tételt. Ugyancsak ezt a tételt használják a következ®
tétel bizonyításában is: duplán sztochasztikus mátrixokból alkotott determinánsoknak van nem
zérus kifejtési tagja. Bevezetik ezután a páros körüljárásu gráf fogalmát is, és bebizonyítják,
hogy ezek azonosak a páros gráfokkal. König Dénes tétele kapcsán a reguláris gráfok és az els®
fokú faktor fogalmait kell bevezetni, így érkeznek vissza a diákok a gráfelmélet bevezetésére
használt sport példára, a körmérk®zésre, most a sorsolás készítésének feladatára.
A gráfelmélet eddigi mélyebben áttekintett területei után érint®legesebben foglalkozik a
könyv néhány további témával, az els® négy fejezet ötven oldalához képest csak huszonöt ol34

dalban. El®ször a Turán-tipusu tételekkel és az extrém gráfokkal, majd a Ramsey tételével,
azután az irányított gráfokkal, végül a síkba rajzolható gráfokkal (benne Kuratowski tételével,
poligonhálókkal, a térképszínezéssel, négy és ötszíntétellel) foglalkozik egy-egy fejezet.
Összességében elmondható, hogy középiskolai diákoknak ma egyetemi szinten tanított matematikát mutat a fehér könyv, mind a bevezetett fogalmak, mind a kimondott és
bizonyított tételek terén. A terület kiemelten alkalmas gyakorlati összefüggések bemutatására
is, és noha néhány esetben ez megjelenik ebben a tankönyvben, összességében mégiscsak inkább
elméletorientált a megközelítés . A hosszú távlatból kicsit száraznak és nehézkesnek, a mai
középiskolás diák számára kevés színes, izgalmas elemet tartalmazónak látszó fejezetek a kor diákja számára érdekesek és újszer¶ek voltak, hatékonyan segítve ennek a modern matematikának
az elsajátítását.
A mai modern tankönyvek közül Csatár Katalin alkotószerkesztésével készült tankönyvsorozat 10. évfolyamosoknak szóló kiadványát választottam, hiszen Csatár Katalin volt tanítási
gyakorlatom mentor tanára, és magam is ezt a sorozatot használom tanári munkám során.
Ha a fehér könyv-höz készült is tanári segédlet, azt nem láthattam, a második választott
tankönyvhöz viszont elérhet® tanári kézikönyv, így az elemzés is mélyebb lehet.
A fejezet bevezet®jében a szerz®k három kérdésre válaszolnak : Mire építünk? Meddig
jutunk el? és Mik az érettségi követelmények? Már ezek a kérdések is jelzik a könyv hozzáállását ahoz, hogy a korábbi ismeretekre épít, és a tizenkét év alatt elsajátítandó tananyagot
egymásra épül® rendszerként látja, az érettségivel, mint kimeneti követelményekkel a célban.
Mivel itt jelenik meg el®ször ebben a rendben ez a téma, ezért els®sorban a gyerekek logikus
gondolkodására, problémamegoldó képességére építenek. Továbbá a könyv a kombinatorikában tanult szisztematikus keresés módszerét alkalmazza, a sokszög átlóinak számára vonatkozó
képletet használja a tanítás során. Saját bevallása szerint a tananyag túlmutat a középfokú
érettségi tudásszintjén , de mivel az emelt szint¶ érettségi szintje sem különösebben magas
ebben a témakörben, ez nem jelent sokat. Mindenesetre középszinten az érettségihez elég, ha a
diák konkrét szituációkat szemléltetni tud, és egyszer¶ feladatokat gráfok segítségével megold.
Emelt szinten szükséges, hogy deniálja a pont, él, fok, út, kör, összefügg® gráf, fa fogalmakat,
illetve ismerjen két egyszer¶ összefüggést, a gráf pontjai fokának és éleinek száma valamint a fa
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pontjai és éleinek számai között.
A gráfelméletre hat tanórát szorít tizedik évfolyamon Csatár Katalin, ami a szerény célok
elérésére bizonyosan alkalmas lehet. Két óra a gráf fogalmával, egy-egy óra a fokszámtétellel
és a teljes és komplementer gráf fogalmakkal, az utolsó kett® pedig az összefügg® gráfokkal
foglalkozik.
A kor szava , hogy ez a könyv az internetes szociális hálózatok segítségével vezeti be a
gráf fogalmát. Míg 1966-ban körmérk®zés, itt közösségi oldalakon bejelölt ismer®sök állnak a
nyitó feladat fókuszában. Hamar bevezetik a táblázattal megadott gráfokat, ennek kapcsán
az izomora is (a fogalmat nem feltétlenül bevezetve), és az els® órán szóba kerül a négyszín
sejtés is. Ezen az órán sokat rajzolnak a diákok, és megtanulják a csúcs, él, párhuzamos él,
hurokél, izolált pont fogalmát is. A második órán ehez hozzáteszik az egyszer¶ gráf, fokszám,
izomora, séta, körséta fogalmakat, és tanulnak Eulerr®l, a königsbergi hidakról, és deniálják
az Euler-séta fogalmát, kimondva a hozzá tartozó tételt is.
A harmadik óra témája a fokszámtétel, amit feladatok megoldása során fedeznek fel, majd
bizonyítanak be a diákok. A negyedik órán deniálják a teljes és komplementer gráf fogalmakat,
kimondják a teljes gráf élszámára vonatkozó tételt, és feladatokat oldanak meg csúcs és élszám
keresésre. Az 5-6. azaz az utolsó kett® óra pedig az összefügg® gráfokkal foglalkozik, bevezetik
az út, kör, összefügg® gráf, fa, erd® fogalmakat, gyakorlati feladatok segítségével felfedezteti
a könyv a diákokkal fa élszámára vonatkozó tételt. A komponens gráfokat is deniálják, bebizonyítják, hogy egy gráf, vagy komplementere összefügg®. Végül a könyv általános felépítése
alapján tudáspróbával zárul a fejezet.
Összességében elmondható, hogy nagyon gyakorlati, feladatközpontú a gráfelmélet tárgyalása ebben a könyvben. Nagyságrendileg kevesebbet tanít a diákoknak, mint az els® bemutatott
könyv, de persze ezt minden diáknak tanítja, nem kiválasztott keveseknek. Kevés fogalmat és
tételt tartalmaz, de azokat a terjedelemhez képest mélyen, sok feladaton keresztül tanítja. A
feladatok közt meg-megjelennek érettségi, próba-érettségi feladatok is, ezzel a téma jelent®ségét
is megmutatja a diákoknak. Színvonalas tananyag.
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5. fejezet

A gráfelmélet egy lehetséges bevezetése

Gráfelméleti alapfogalmak játékos bevezetése a Police07 társasjáték segítségével.

5.1. Óratervezet, várakozások
1. óraterv
Az tanóra jellege:
Az tanóra témája:

kompetencia alapú, kooperatív bevezet® óra, társasjáték
játék a Police 07 társasjátékkal

kommunikáció, együttm¶ködés, közös döntéshozás, kompromisszumkészség, logikus gondolkodás, problémamegoldási stratégia készítése
Kiemelt készségek, képességek:

Az tanóra célja:

gráfelmélet gyakorlati bevezetése

Az óra menete:

1. Csoportbontás: a három csapatkapitány a három pedagógus lesz, lehet®ség szerint a saját
tanítványaik kerülnek velük egy csapatba.
2. Játékszabályok ismertetése.
Police07 játékszabály  Buda  Kósa Tamás csapata

37

Budán bankrablás történt, a rabló menekül®ben van a pénzeszsákkal. A rend®rök stratégiája
a következ®: lezárják Budapest összes hídját, hogy Budán tudják becserkészni a rablót.
1. játék: páronként ülnek a játékosok egy-egy rend®r jár®r kocsiban, és három jár®rkocsi üldözi a rablót. A jár®rök kezd®kártyát húznak, ide teszik bábújukat. Miután a rend®rök
megtalálták kiinduló helyüket, a rabló is leteszi a bábuját az általa vélt legbiztonságosabb útkeresztez®désbe. Ezután elkezd®dik a játék. A rend®rök jönnek el®ször, majd ezután felváltva
lépnek. Minden lépésben vagy helybenmarad valaki, vagy az egyik szomszédos útkeresztez®désbe lép át úgy, hogy a játékosok csak a sárga utcákon közlekedhetnek, a rend®r®k tehát rend®r
autóval mennek taxi útvonalon. A rend®röknek és a rablónak is egy homokórányi id® áll rendelkezésre, hogy meghozza döntését a következ® lépésr®l. Mivel tudjuk, hogy van adóvev®jük,
amin tudnak egymással beszélni, ezért a rend®rök segíthetnek egymásnak. A rend®rök látják a
GPS-en, a lopott pénzbe rejtett gps-adó jelét, így mindíg tudják, hol a rabló. Ha 24 lépés után
is szabad a rabló, akkor ® nyert!
2. játék: a szabályok hasonlóak az els® játékkal, de most a rabló okosabb volt, és átkutatta
a pénzeszsákot, megtalálta a gps-adót, és kidobta a kukába. Így a rend®rök kénytelenek állampolgári bejelentésekre hagyatkozni, és csak a 3. majd ezután minden 5. körben látják a rablót.
A cél ugyanaz, 30 lépés alatt el kell fogni a rablót!
3. játék: a szabályok ugyanazok, mint a második játékban, csak most mind a rabló, mind
a rend®rök használhatják a taxin kívül a busz vonalait is. A rabló a tábláján jelzi is, melyik
járm¶vet használta. Fogjátok el a rablót minél hamarabb, de legalább 24 kör alatt!
Police07 játékszabály  Pest  Márton András csapata

Pesten bankrablás történt, a rabló menekül®ben van a pénzeszsákkal. A rend®rök stratégiája
a következ®: lezárják Budapest összes hídját, hogy Pesten tudják becserkészni a rablót. 1.
játék: páronként ülnek a játékosok egy-egy rend®r jár®r kocsiban, és három jár®rkocsi üldözi a
rablót. A jár®rök kezd®kártyát húznak, ide teszik bábújukat. Miután a rend®rök megtalálták
kiinduló helyüket, a rabló is leteszi a bábuját az általa vélt legbiztonságosabb útkeresztez®désbe.
Ezután elkezd®dik a játék. A rend®rök jönnek el®ször, majd ezután felváltva lépnek. Minden
lépésben vagy helybenmarad valaki, vagy az egyik szomszédos útkeresztez®désbe lép át úgy,
hogy a játékosok csak a sárga utcákon közlekedhetnek, a rend®r®k tehát rend®r autóval mennek
38

taxi útvonalon. A rend®röknek és a rablónak is egy homokórányi id® áll rendelkezésre, hogy
meghozza döntését a következ® lépésr®l. Mivel tudjuk, hogy van adóvev®jük, amin tudnak
egymással beszélni, ezért a rend®rök segíthetnek egymásnak. A rend®rök látják a GPS-en, a
lopott pénzbe rejtett gps-adó jelét, így mindíg tudják, hol a rabló. Ha 30 lépés után is szabad
a rabló, akkor ® nyert!
2. játék: a szabályok hasonlóak az els® játékkal, de most a rabló okosabb volt, és átkutatta
a pénzeszsákot, megtalálta a gps-adót, és kidobta a kukába. Így a rend®rök kénytelenek állampolgári bejelentésekre hagyatkozni, és csak a 3. majd ezután minden 5. körben látják a rablót.
A cél ugyanaz, 30 lépés alatt el kell fogni a rablót!
3. játék: a szabályok ugyanazok, mint a második játékban, csak most mind a rabló, mind
a rend®rök használhatják a taxin kívül a busz vonalait is. A rabló a tábláján jelzi is, melyik
járm¶vet használta. Fogjátok el a rablót minél hamarabb, de legalább 24 kör alatt!
Police07 játékszabály  London  Pánczél Gyöngyi csapata

Londonban bankrablás történt, a rabló menekül®ben van a pénzeszsákkal. A rend®rök stratégiája a következ®: lezárják a város összes hídját, hogy a Temze egyik oldalán tudják becserkészni
a rablót. 1. játék: páronként ülnek a játékosok egy-egy rend®r jár®r kocsiban, és három jár®rkocsi üldözi a rablót. A jár®rök kezd®kártyát húznak, ide teszik bábújukat. Miután a rend®rök
megtalálták kiinduló helyüket, a rabló is leteszi a bábuját az általa vélt legbiztonságosabb útkeresztez®désbe. Ezután elkezd®dik a játék. A rend®rök jönnek el®ször, majd ezután felváltva
lépnek. Minden lépésben vagy helybenmarad valaki, vagy az egyik szomszédos útkeresztez®désbe lép át úgy, hogy a játékosok csak a sárga utcákon közlekedhetnek, a rend®r®k tehát rend®r
autóval mennek taxi útvonalon. A rend®röknek és a rablónak is egy homokórányi id® áll rendelkezésre, hogy meghozza döntését a következ® lépésr®l. Mivel tudjuk, hogy van adóvev®jük,
amin tudnak egymással beszélni, ezért a rend®rök segíthetnek egymásnak. A rend®rök látják a
GPS-en, a lopott pénzbe rejtett gps-adó jelét, így mindíg tudják, hol a rabló. Ha 30 lépés után
is szabad a rabló, akkor ® nyert!
2. játék: a szabályok hasonlóak az els® játékkal, de most a rabló okosabb volt, és átkutatta
a pénzeszsákot, megtalálta a gps-adót, és kidobta a kukába. Így a rend®rök kénytelenek állampolgári bejelentésekre hagyatkozni, és csak a 3. majd ezután minden 5. körben látják a rablót.
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A cél ugyanaz, 30 lépés alatt el kell fogni a rablót!
3. játék: a szabályok ugyanazok, mint a második játékban, csak most mind a rabló, mind
a rend®rök használhatják a taxin kívül a busz vonalait is. A rabló a tábláján jelzi is, melyik
járm¶vet használta. Fogjátok el a rablót minél hamarabb, de legalább 24 kör alatt!
absztrakciós képesség fejlesztése, elinduljon a gyerekek fejében a
stratégiai gondolkodás, hogy hálózatokon tulajdonképpen gráfokon, logikus egymásra épül®
taktikai variációkat gondoljanak el, továbbá hozzászoknak a gyerekek a gráf geometriájához,
természetessé válik egy jelenség, a megismerésnek egy mélyebb szintjére lehet így kés®bb eljutni.
Elvárható eredmény:

2. óraterv
A tanóra jellege:

csoportmunka

A tanóra témája:

rend®rnyer® és rablónyer® városok rajzolása

stratégiaalkotás, kreativitás, térképolvasási készség, szerkesztés, projekt szemlélet, problémamegoldó gondolkodás, kommunikációs képességek, analógiás
gondolkodás, összefüggések felismerése
Kiemelt készségek, képességek:

A tanóra célja/matematikai célok:

ismerkedés a gráfelmélet alapfogalmaival.

A tanóra menete:

Csoportbontás, 3 f®s csoportok. Francia kártya segítségével történik. Minden gyermek húz
egy kártyát, majd az azonos jelzés¶ek egy csoportba alakulnak.
1.

2.

Minden csoport kap egy A1-es méret¶ papírt és színes lceket. Kollégák segítenek kiosztani.

3.

Feladatok ismertetése. 1.feladat: Tervezzenek olyan várost, ahol 2 rend®r el®l a rabló mindig

meg tud lógni! Ki találja meg a legkisebb ilyen várost?

•

tegnapi játékból emlékeznek arra, hogy könny¶ volt elkapni a rablót, ha az látható (ezt
nevezzük teljes információs alapjátéknak)

•

a gyerekek olyan várost terveznek, amelyben két rend®r el®l még egy látható rabló is meg
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tud lógni
•

mindenki úgy rajzol a lapra, hogy a keresztez®dések karikák lesznek

•

néhány perc múlva a készül® városokat a készít® gyerekek el is kezdik tesztelni, csoportonként egy gyerek rabló, a másik két gyerek rend®r szerepet játszik

•

el®ször a rend®rök teszik le bábuikat, majd a rabló onnan indul, ahonnan akar, a tesztelés
alapján további id®t kapnak a csoportok a város tervezés befejezésére

•

a tökéletesített városokat a táblánál bemutatják egymásnak, különösen kiemelve, miért is
olyan jó az ® településük egy ügyes rablónak

•

amennyiben a diákok nem összefügg® városok tervezésével próbálnak sikert elérni, akkor
tereljük ®ket vissza az összefügg® városokhoz és jegyezzük meg, hogy ez egy jó ötlet,
következ® órán esetleg beszélünk róla

2. feladat: Tervezzenek olyan várost, amelyben 2 rend®r mindig el tudja fogni a rablót! Ki
találja meg a legnagyobb ilyen várost?

•

hasonlóan az el®z® feladathoz, most is a csoportokban várost terveznek a gyerekek, de
most olyat, ahol a két rend®r biztosítani tudja a rendet, azaz mindig el tudják kapni a
rablót

•

ebben a feladatban kicsit rövidebb id® is elég lesz, de azért kell itt is tesztelni

•

a feladat végén a táblánál ezek a városok is bemutatásra kerülnek

4.

•

Összefoglalás:
a tanár a táblánál brainstorming módszerrel összeszedi a gyerekek ötleteit a következ®
kérdésekre:
o Mit gondolsz, mit®l lesz rablónyer® egy város?
o Mit gondolsz, mit®l lesz rend®rnyer® egy város?
Fontos, hogy a gráfelméleti alapfogalmakat jól körüljárják a gyerekek, de ne
derüljenek, ki, hogy mi is az, amir®l beszélnek!
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absztrahálódik a gráf fogalom, intuitíven az összefügg®ség, felfedezik
a rend®rszám fontosságát, rájönnek, ha sokfelé tud szaladni a rabló az jó, és, hogy ne legyen
rövid kör, mert akkor könnyen elkaphatják
Elvárható eredmény:

3. óraterv
A tanóra jellege:

egyéni, pármunka

A tanóra témája:

gráfelméleti alapfogalmak bevezetése

logikus gondolkodás, hétköznapi problémamegoldó készség, gráf ábrázolása, szisztematikus keresési módszer, analitikus gondolkodás
Kiemelt készségek, képességek:

bevezetjük és deniáljuk a gráal kapcsolatos alapfogalmakat (deniáljuk
a gráf, az üres gráf, a párhuzamos élek, a hurokél, az egyszer¶ gráf, a fokszám és az izolált pont
fogalmát
A tanóra célja:

Középszinten a tanuló tudjon konkrét szituációkat szemléltetni, és egyszer¶ feladatokat megoldani gráfok segítségével. Emelt szinten a tanuló deniálja a
következ® fogalmakat: pont, él, fok, kör, összefügg® gráf, fa és ismerje az egyszer¶ gráf pontjai
fokának és éleinek száma, valamint a fa pontjai és élei száma közötti összefüggést.
Érettségi követelmények:

A tanóra menete:

1. Kollégák segítségével, mágnessel kirakunk pár várostérképet a tábla szélére.
2. Kiosztjuk feladatlapon az alábbi feladatot:
A Facebookon a felhasználók ismer®snek jelölhetik egymást. Hat
embert kiválasztottunk, és megvizsgáltuk a köztük fennálló kapcsolatokat.
Bemelegít® feladat:

•

András ismeri Balázst és Emesét.

•

Feri és Dani ismer®snek jelölték egymást.

•

András és Dani, valamint Feri és Balázs között is van ismer®si kapcsolat.

•

Dani és Balázs ismer®sök.

•

Cecília Balázsnak és Ferinek is ismer®se.
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a) Van-e közös ismer®se Daninak és Ferinek?
b) Kinek van a legtöbb ismer®se a társaságból?
Pár perccel kés®bb egy önkéntes diák felírja a táblára megoldását. Ezután elkezdünk
beszélgetni a feladatról az alábbi kérdések segítenek:
3.

Tudja-e valaki, hogy hogyan hívják az ilyen ábrákat, struktúrákat?
Szedjük össze, hogy mit®l gráf a gráf! Mi a közös a tegnapi város rajzokban és a mai ábrában?
Feladathoz kérdések:

Elkezd®dik a deníció dömping. Szépen lassan a kirakott városok segítségével végignézzük
a fogalmakat.
4.

Def: a gráf egy olyan matematikai struktúra, amely csúcsokból (pontokból) és a csúcsokat

összeköt® élekb®l áll, úgy hogy bármely él két - nem feltétlenül különböz® - csúcsot köt össze.

gráf csúcsainak halmaza legalább egyelem¶, az élek halmaza lehet üres halmaz is.

A

Def: az olyan gráfot, amely nem tartalmaz éleket, üres gráfnak nevezzük.
Def: Ha egy gráfban két csúcsot több él is összeköt, akkor ezeket az éleket többszörös éleknek

nevezzük.
Def: Ha egy gráfban egy él mindkét végpontja ugyanaz a csúcs, akkor az élt hurokélnek nevez-

zük.

Keressünk a városokban párhuzamos éleket illetve hurokéleket!
Def: az olyan gráfot, amely nem tartalmaz párhuzamos éleket illetve hurokélt, egyszer¶
gráfnak nevezzük.
Def: egy gráf csúcsának fokszáma a csúcsból kiinduló élek száma.
Def: az olyan csúcsot, amelyb®l nem indul ki él, izolált pontnak nevezzük.

Fontos, hogy minden fogalmat szemléltessünk, mutassunk példát!
5.

Újabb feladatlap kiosztása:

Gyakorló feladat:
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Készíts olyan gráfot, melynek csúcsai a

következ® országok: Ausztria, Magyarország, Németország, Franciaország, Dánia, Olaszország!
Két csúcsot köss össze éllel, ha a nekik megfelel® országok szomszédosak!
A gráf segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre!
a) A felsorolt országok közül melyek szomszédosak Németországgal és Olaszországgal is?
b) Legalább hány országon kell átutazni, ha Magyarországról Dániába szeretnénk eljutni autóval,
és csak a felsorolt országokat szeretnénk érinteni?
Feladat megbeszélése a táblánál tanári segítséggel.
köznyelv és a matematikai nyelv eltérésének összefésülése, meglátja az analógiát a társasjáték úthálózata és a gráf fogalom között, felismeri, hogy vannak más
hálózatok is, például Facebook.
Elvárható eredmények:

4. óraterv
A tanóra jellege:

önálló munka

A tanóra témája:

gráfelméleti érettségi feladatok

Kiemelt készségek, képességek:
A tanóra célja:

feladatmegoldókészség, tanultak alkalmazása

a tanult ismeretek alkalmazása elmélyítése

A tanóra menete:
1.

Minden diák megkapja az alábbi feladatokat tartalmazó feladatlapot:

Rajzolj olyan gráfot, melynek 5 csúcsa és 5 éle van! Most olyat rajzolj, amelynek
5 csúcsa és 5 éle van, továbbá legalább az egyik csúcsának a fokszáma 3!
1.Feladat:

2.Feladat:

a gráfnak?

Egy gráfban 4 csúcs van. Az egyes csúcsokból 3; 2; 2; 1 él indul. Hány éle van

3.Feladat:

Rajzolj egy olyan öt csúcspontú gráfot, amelyben a csúcsok fokszáma 4; 3; 3; 2;

4.Feladat:

Rajzolj le egy 4 csúcsú egyszer¶ gráfot, amelyben a csúcsok fokszáma rendre 3,

2!
2, 2, 1!
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Az ábrán látható térképvázlat öt falu elhelyezkedését mutatja. Az öt falu között
négy olyan út megépítésére van lehet®ség, amelyek mindegyike pontosan két falut köt össze.
Ezekb®l két út már elkészült. Rajzold be a további két út egy lehetséges elhelyezkedését úgy,
hogy bármelyik faluból bármelyik faluba eljuthassunk a megépült négy úton!
5.Feladat:

6.Feladat:

fogás történt?

Egy 7-tagú társaságban mindenki mindenkivel egyszer kezet fogott. Hány kéz-

Az ábrán látható hatcsúcsú gráfba rajzolj be 2 élt úgy, hogy a kapott gráf
minden csúcsából 2 él induljon ki! A berajzolt éleket két végpontjukkal add meg!
7.Feladat:

Egy sakkverseny dönt®jébe 5 versenyz® jutott be. Közülük 1 versenyz® mindegyik társát ismeri, a többiek pedig egyenként 2-2 személyt ismernek a dönt® résztvev®i közül.
Szemléltesd rajzzal (gráf alkalmazásával) az ismeretségeket, ha az ismeretségek kölcsönösek!
8.Feladat:

Októberben az iskolában hat osztály nevezett be a focibajnokságra egy-egy csapattal. Hány mérk®zést kell lejátszani, ha mindenki mindenkivel játszik, és szerveznek visszavágókat is?
9.Feladat:

Egy négytagú csoportban minden tagnak pontosan két ismer®se van a csoport
tagjai között. Szemléltess gráal egy ilyen ismeretségi rendszert! (Az ismeretség kölcsönös.)
10.Feladat:

Egy baráti társaság minden tagja írt egy-egy SMS üzenetet a társaság minden
további tagjának. Így mindenki 11 üzenetet írt. Hány SMS-t írtak egymásnak összesen a
társaság tagjai?
11.Feladat:

A diákönkormányzat újonnan választott négytagú vezet®sége: Kata, Mari,
Réka és Bence. Közülük Kata három, Réka és Bence pedig két-két vezet®ségi tagot ismert
korábbról. Mari a négyes csoportnak csak egy tagját ismerte. (Az ismeretségek kölcsönösek.)
Rajzold fel a négytagú vezet®ség választás el®tti ismeretségi gráfját!
12.Feladat:

A városi középiskolás egyéni teniszbajnokság egyik csoportjába hatan kerültek:
András, Béla, Csaba, Dani, Ede és Feri. A versenykiírás szerint bármely két únak pontosan
egyszer kell játszania egymással. Eddig András már játszott Bélával, Danival és Ferivel. Béla
játszott már Edével is. Csaba csak Edével játszott, Dani pedig Andráson kívül csak Ferivel.
13.Feladat:
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Ede és Feri egyaránt két mérk®zésen van túl.
a) Szemléltesd gráal a lejátszott mérk®zéseket!
b) Hány mérk®zés van még hátra?
Feladatok megbeszélése a táblánál, közben felfedhetjükm hogy ezek a konkrét feladatok
az elmúlt évek érettségi feladataiból lettek összeválogatva.
2.

A 13 feladatból álló feladatlap az elmúlt évek középszint¶ érettségijeinek összes gráfelmélettel
megoldható problémáját tartalmazza. A 6. feladat kapcsán érdemes beszélni arról, hogy a
fokszámösszeg az élszám duplája, ennek pedig a következménye a párosság, amit a példán
keresztül meg lehet nézni. Az óra végén kiadásra kerül a kötelez® beadandó feladatsor, amire
osztályzatot is kapnak majd a diákok.
A 10. feladat kapcsán érdemes felhozni a példát az ismer®si hálózatokról, hiszen állítólag
ha mindenki bent lenne például a Facebookon, akkor bárki bárkivel a világon legfeljebb 6 lépés
távolságra volna, ha ismer®s ismer®sének ismeretségit tekintjük. Ugyanekkor beláthatjuk, hogy
bárhogy veszünk egy társaságot, lesz két ember akinek pontosan ugynannyi ismer®se van jelen
0, 1, 2.....n − 1. Befejezve levonhatjuk a tanulságot, hogy nem csak úthálózat lehet egy gráf,
hanem például ismeretségi gráf, de általánosan, egyszer¶en csak egy hálózat egy gráf.
Az óra végén útra valónak egy 5-10 feladatból álló feladatlapot osztunk ki, amit az érdekl®d®knek lehet adni. Megjegyzéseiket a diákok nyugodtan küldjék el emailben, így aki folytatbá
a témát, annak nem lesz túl korán lezárva.
Nincs témazáró, esetleg beadandó van helyette, szakkörön lehet tovább foglalkozni vele,
például a Kömal, vagy a Fazekas Gimnázium portálján vannak feladatok, ilyeneket érdemes
belerakni a dolgozatba. Fel lehet vetni, hogy ez olyan téma amib®l akár még Oktv-t is írhatnak,
gy¶jthetnek alkalmazási terülteketet.

5.2. Ahogy az órán végbement (visszaemlékezés)
Az els® órámat, a Parázs osztályban tartottam meg. Hetedikes diákok, akik még sosem tanultak
a gráfokról. Mivel elég nagy a létszám, két matek csoportra vannak bontva, melynek egyik ta46

nára Kósa Tamás, másik tanára pedig Márton András. A gráfelméleti négyes csokromat egyben
tartottam az egész osztálynak, tanáraik jelenlétével. Izgatottak voltak a gyerekek, közeledett
nekik a 100. óra és már tanáraik beígérték, hogy idén négy órán át fog tartani a 100. óra,
nagy meglepetésre készüljenek. El®zetesen a két matematika tanárral is egyeztettem, az órák
menetér®l és feladataikról.
2013. március 18-én került sor az els® óra megtartására. Három csoportra bontottuk a
gyerekeket, és a terv szerint kiosztottam a társasjátékokat. Minden csoportban volt tehát egy
matematika tanár, aki vezényelte a játékot. A játékszabályokat el®re kinyomtatva megkapták,
így mind három asztalon volt egy példány.
A gyerekek önfeledten élvezték a játékot! Imádták, hogy tanáraik ellen kell küz-

Felfedezések sorozata kezd®dött. Az els® játéknál, mikor
teljes információs alapjáték zajlott, ügyesen szervezkedtek, megbeszélték körben megbeszélték
lépéseiket egymással, természetesen a bekerítési man®ver sikeresen végz®dött. Észrevették, hogy
a körúton gyorsabban lehet haladni, mint a kis utcákon, hogy a nagy keresztez®désekbe érdemes
beállni egy rend®r kocsinak, mert onnan sokfelé is elláthat.
deniük, elkapniuk az üldözésben.

A második játéknál, már nehezebb dolguk volt, hiszen nem látták, hogy merre megy a rabló,
csak azt, hogy id®nként hol jár. Ez fejtörést okozott számukra és bár jól gondolkodtak,nem
mindig hoztak egyöntet¶ döntéseket. Voltak ugyanis gyerekek, akiknek a lépései logikusan
szépen következtek, jól zártak ki keresztez®déseket, hogy hol nem lehet a rabló. De a csoport
együttes döntéseinek következtében újra meg tudott lógni, 30 lépésen belül. Ha nem fogják le
jól a környez® keresztez®déseket, a rabló megtalálja a kiskapukat és kislisszol rajtuk. A tanárok
ügyesnek bizonyultak.:)
A harmadik játéknál, már igencsak megszorongattak, egyre ügyesebben játszottak. Bátran használták a nagy körút, kis körút, nagy keresztez®dés, kis keresztez®dés kifejezéseket és
stratégiájuk majdnem elvezetett ahhoz, hogy elfogjanak, de végül szerencsémre hibáztak és éppen nem kaptak el. A 32. lépésben elkapták volna a rablót. A tanárok is nagyon élvezték
a játékot, mindannyian éreztük, hogy ez most valami különleges, három matek tanár
három kis csoportban egy teremben, együtt játszott, kezdve ezzel a gráfelmélet alapjainak mélyítését.
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5.1. ábra. A képen a Parázs osztály játék közben  Kósa Tamás csapata.
A második órára 2013. március 19-én került sor. A csoportbontás jól sikerült a kártyák
segítségével, ügyesen rendez®dtek és találták meg egymást a csapatok. Ezután rövid eligazítást
tartottam és a kollégák segítségével kiosztottuk az óriás lapokat és a rengeteg színest. Bátran nekivágtak, lelkesen rajzoltak kisebb-nagyobb, színes városokat, élvezték a tervezést. A
felfedezések tovább folytatódtak, ahogy járkáltam a csoportok között a különböz® terveket nézegetve, láttam teljes gráfot, kört, és metszéseket is. Az óra utolsó részében sorra kihívtam a
csoportokat, hogy mutassák be a többieknek városukat. Minden csapat mágnesek segítségével
felrakta a várostervét a táblára és elkezd®dött a játék. Bemutatták, hogy két rend®r hogyan
tudja, vagy éppen hogyan nem elkapni a rablót. A gyerekek munka közben ceruzahegyek és tollkupakok segítségével tesztelték városaikat. Azonban el®fordult, hogy egy csapat a bemutatáskor
jött rá, hogy városa mégsem elég jó.
Meglepetésemre a rablónyer® városból egy jó megoldás készült csak, ez a feladat

Volt olyan gyermek, aki a végtelen gondolattal is
eljátszott és elképzelt egy olyan várost, aminek nincs vége, mondván akkor a rabló a végtelenbe
tud menekülni. Az egyetlen rablónyer® város tervében pedig minden keresztez®désbe legalább
három út torkollik bele. Az óra vége felé megpróbáltuk összeszedni mit®l jó egy rend®rnyer®
város. A csapatokat kérdeztem és mindent, amiben éreztem valami jót, felírtam a táblára.
nehéznek bizonyult a gyerekeknek.
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Ügyesen észrevették, hogy olyan helyre álljon, a rend®r ahonnan sok helyre el lehet

Sok mindenre ráéreztek a
gyerekek, sajnos azonban, hogy mit®l rablónyer® egy város megbeszélésre már nem jutott id®.

jutni, csomó menekül® útvonal van, túl sok az összekötés.

Minden csapatot külön megdicsértem többször is az óra közben és az óra végén
megtapsoltuk egymást.

magukat.

Jó hangulatú remek óra volt, ahol a gyerekek szuperül érezték

5.2. ábra. A diákok várostervezés közben.
A harmadik órát 2013. március 20-án tartottam. Bemelegít® feladattal kezdtük, melyet színes lapra nyomtattam a gyerekeknek, majd mindenki kapott egyet. Amíg gondolkodtak rajta,
az el®z® órán készült városokból egyetegyet (a jobbakat óra el®tt kivágtam, igyekeztem minden lapról legalább egyet kiválasztani), és a tábla két szélére mágnessel kiraktam. Bemelegít®
feladatnak választott facebookos feladat célba ért, a gyerekek könnyen kezelték a problémát,
és elkezdtek rajzolni. A gyerekek többsége össze tudta kapcsolni az el®z® órákon rajzolt gombócokkal és vonalakkal. Körbejárkáltam miközben dolgoztak a feladaton és szép
rajzokat láttam. Miután a többség készen volt, kihívtam a táblához egy diákot, aki felrajzolta
megoldását, majd el is magyarázta nekünk. Mivel szép volt a rajz és a magyarázat is, nem volt
kéz a leveg®ben és értetlenkedés sem, kivéve egy lányt, aki állította, hogy neki ugyan másik rajza
van. Rettent®en örültem és kihívtam a táblához, hogy rajzolja fel az ® rajzát a másik mellé.
Miután felrajzolta megkérdeztem az osztályt, hát akkor ez, most meg hogy lehet? Két megoldás
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van? Mire többen már majd kiestek a padból, hogy de hát nem, ez ugyanaz a megoldás! Ezek
után elmondtam nekik, hogy sokféle jó lerajzolása is lehet egy feladatnak. (Ezt kés®bb
pontosítottam.)
Ezután már ideje volt a gráf fogalom bevezetésének. Megkérdeztem t®lük, hogy tudja-e
valaki, hogyan hívják ezeket az ábrákat? Nagy csönd, majd egy válasz: rajz, majd még egy:
hálózat, majd egy újabb: térkép. Nagyon örültem minden válasznak, hiszen az összes helyes
a maga módján. Majd felfedtem, hogy ezeket a matematikában gráfnak hívják. Megkértem
®ket, hogy próbáljuk meg akkor összehozni, hogy mit is nevezünk akkor gráfnak? A táblán
lév® gráfokra nézve kis vezetéssel ügyesen összeszedtük mi kell hozzá. Ezután felírtam a helyes
deníciót is.
Átvettük a csúcs, él, kör, teljes gráf, fokszám, nullgráf, izolált pont, hurokél, többszörös
él, egyszer¶ gráf fogalmát. A táblán lév® várostervek (most már gráfok) segítségével
magyaráztam az újdonságokat. Ezt követ®en kiosztottam kis színes lapokon a Gyakorló
feladatot, melyben már szerepelt a gráf szó, így egyértelm¶en gráf felrajzolásával kellett megoldani a feladatot. Alig várták, hogy bevethessék újonnan tanult fogalmaikat, a feladat
megbeszélésekor bátran kezdték használni, a fokszám az él és a csúcs kifejezéseket.
Negyedik óra  2013. március 21. Ezen az órán feladatlapot hoztam nekik, tele izgalmas
érettségifeladatokkal. Nagyon várták, hogy végre kipróbálhassák magukat feladatmegoldásban.
Egyénileg, mindenki kapott egy saját példányt, majd nagy lelkesedéssel sorra oldották meg
a példákat. Miközben oldották a feladatokat, mindig egy-egy önként jelentkez® felírta a táblára
a megoldását. Így, aki nem volt kell®en meggy®z®dve megoldásának helyességér®l gyelhetett
és ellen®rizhette, aki pedig már készen volt, felkukkantott, látta, hogy jó a megoldása és szépen
haladt tovább.
Az óra vége felé elárultam nekik, hogy a lapon lév® feladatok mind érettségi példák.

Ret-

Jól
érezték magukat, tanáraik elégedettek voltak. Sikerélmény volt minden feladat számukra, amelyiknél elakadás volt, ott gyorsan részletesen átbeszéltük. Szépen ment az óra probléma nélkül,
láthatóan élvezték a témát. Visszajelzések alapján aznap délután a tanszobás diákok még a
maradék feladattal foglalkoztak szabadidejükben is. Ez a négy óra után a nagy sikerre
tent®en büszkék voltak magukra, többen is mondták, hogy leérettségiztek.
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való tekintettel még további két órát kértek t®lem a matektanárok.

5.3. A terv és a végrehajtás elemzése
Fent bemutatott tervezetet a Lauder Iskola Parázs és Kivun osztályában a 2013-március 18-21.
megtartottam.
A Parázs osztályban, azaz hetedik évfolyamon jellemz® volt, hogy aktivizálta a gyerekeket
a játék. Gyakran úgy alakult, hogy ahol gondolkodniuk kellett volna, ott is csak játszottak, de
még többször volt jellemz®, hogy a játékos hangulat komoly háttérmunkával párosult. Szükség
volt a tanári kontrollra azért is, mert úgy t¶nik, ha nem vigyázunk, könnyelm¶bbek lesznek, a
játék tempója és az érdekl®dés, motiváció felgyorsítja ®ket, sok ötletük van, de nem ellen®rzik
le azt ötletüket, hanem kapkodnak.
Az elgondolás, hogy az els® órán a csapatok tanárok ellen versenyeznek, jónak bizonyult, mert
érezték a gyerekek a tétet, hogy most bizanyítaniuk kell, vajon el tudják a kapni a tanárukat.
Amikor nem sikerült, nem okozott csalódást, viszont mikor igen, az komoly eufóriát hozott. Az
érettségi feladatoknak is nagy sikere volt, megérte kigy¶jteni ®ket. Miután megtudták a gyerekek, hogy érettségi feladatokat kaptak, büszkén mondták, hogy ®k már leérettségiztek. Nyílván
kevés tizenhárom éves gyerek henceghet ezzel, így a gráfelmélethez való pozitív köt®désük is
er®södött. Tanáraik elmondása szerint még a délutáni tanszobán is a feladatokat oldották.
Valamilyen formában minden gyermekhez eljutottak a gráfok, ki melyik feladatban, de megtalálta sikerélményét. Nagyon jó volt, hogy a kollégák asszisztáltak és örömmel vettek részt a
négy óra lebonyolításában.
A Kivun osztályban, akik tizenegyedikes matematikát tanulnak, nagyon hasonlóak voltak a
reakciók. k is élvezték a játékokat, a várostervezést, és szívesen oldották meg utána a feladatokat is. Meglep® módon a kisebb, hetedikes gyerekek bátrabban, gyorsabban, elmélyültebben
sajátították el a tananyagot. Az érettségihez közelebb álló diákok kevesebb fantáziával, lassabban dolgoztak, tudásuk a négy óra végével nem volt szignikánsabban nagyobb, mint a náluk
öt évvel atalabbaké. Ráadásul nekik egészen más jelent®séggel bírt a tény, hogy az érettségi
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feladatokat meg tudják oldani, eufória helyett egyfajta megnyugvást hozott ez az információ.
Ebb®l talán azt a következtetést lehet levonni, hogy a gráfelméleti bevezetés már egy fels®
tagozatos számára sem túl nehéz, vagy elvont, így a két csoport közt kialakult különbségek
a használt módszer korosztályokon eltér® hatékonyságán alapultak. A 13 éves korosztály számára kiemelked®en hatékonynak bizonyult ez a módszer, de a 18 évesek is jól elsajátították a
tananyagot.
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6. fejezet

Összegzés

Szakdolgozatom egyetemi tanulmányaim egyfajta különleges összegzése.
•

Szerepel benne a legfontosabb kutatási téma, ami ezek alatt az évek alatt foglalkoztatott,
amit legfontosabb mentorommal éveken keresztül tanulmányoztam, a nemzetközi szakirodalom folyamatos gyelemmel követése mellett. Valójában az angol nyelv¶ matematikai
szaklapok, szakcikkek olvasásának, értelmezésének, fordításának képességét is ebben a
folyamatban sajátítottam el.

•

Nagy súllyal szerepel benne a gyakorlat orientáltság, ami a matematikában leginkább
vonz, a hétköznapi jelenségekben található matematikai kérdések mindig is izgattak, így
egy táblás játék, mint magas matematika ihlet®je is kedves gondolat számomra. Maga a
gráfelmélet, mint az egyik leginkább gyakorlati elméleti matematika, közel áll a szívemhez,
hiszen a világ modellezése nemes kihívás.

•

Els®s gimnazista diákkorom óta matematika tanárnak készültem, akkortól korrepetáltam,
és alig vártam, hogy iskolában taníthassak. Külön örömömre szolgált, hogy egyetemi tanulmányaim mozgatórugója, a professzió iránti elhivatottság, és egy innovatív módszer,
óratervek, program, egyetemi tanulmányaim lezárásához, szakdolgozatomhoz fontos elemként bekapcsolódhatott.

Úgy érzem sikerült konzulensem, és mentor tanáraim, Barát János, Sz®nyi Tamás és Vásárhelyi Éva segítségével olyan min®ségi munkát összeállítani, ami hazánkban el®ször a rabló
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pandúr játékok terén elért matematikai eredményekbe bepillantást nyújt, és gyakorlati tanítási
segítséget is tartalmaz a játékok felhasználásával a gráfelmélet iskolai oktatásában.
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