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Wstęp

Wszystkie moje publikacje są dostępne online pod adresem www.krzywkowski.pl.
Niech G = (V,E) będzie grafem. Rząd grafu to liczba jego wierzchołków.

Przez sąsiedztwo wierzchołka v grafu G rozumiemy zbiór NG(v) = {u ∈ V (G) : uv
∈ E(G)}. Stopień wierzchołka v, oznaczany przez dG(v), to moc jego sąsiedztwa.
Przez liść rozumiemy wierzchołek stopnia jeden, podczas gdy wierzchołek wspier-
ający to wierzchołek sąsiedni z liściem. Mówimy, że wierzchołek wspierający jest
silny (słaby, odpowiednio) jeśli jest sąsiedni z co najmniej dwoma liśćmi (dokład-
nie jednym liściem, odpowiednio). Odległość pomiędzy dwoma wierzchołkami grafu
to liczba krawędzi w najkrótszej ścieżce łączącej je. Ekscentryczność wierzchołka
to największa odległość pomiędzy nim a dowolnym innym wierzchołkiem. Ścieżkę
o n wierzchołkach oznaczamy przez Pn.

Zbiór dominującyD jest zbiorem wierzchołków grafuG o takiej własności, że każdy
wierzchołek grafuG znajduje się wD lub posiada sąsiada wD. Dominowanie totalne
jest jeszcze silniejszą własnością: zbiór D nazywamy zbiorem totalnie dominującym
grafu G jeśli każdy wierzchołek grafu G posiada sąsiada w zbiorze D, niezależnie
od tego czy sam znajduje się w D czy nie. Zbiór (totalnie) dominujący D jest
minimalny, jeśli żaden jego podzbiór właściwy nie jest zbiorem (totalnie) dominują-
cym grafu G. Najbardziej klasycznym i najlepiej zbadanym parametrem grafowym
w kontekście (totalnego) dominowania jest liczba dominowania (totalnego): liczba
dominowania γ(G) grafu G to najmniejsza spośród mocy zbiorów dominujących,
analogicznie liczba dominowania totalnego γt(G) to najmniejsza spośród mocy zbiorów
totalnie dominujących. Liczne górne oraz dolne ograniczenia oraz inne wyniki doty-
czące tych liczb zostały uzyskane przez lata, odsyłamy do książek [35, 36] autorstwa
Haynes, Hedetniemi i Slatera oraz nowszej książki [37] autorstwa Henninga i Yeo,
dotyczącej dominowania totalnego, które kompleksowo zajmują się tymi tematami.

Dokładne algorytmy wykładnicze i liczba zbiorów dominujących
różnych typów
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Jednym z typowych pytań w teorii grafów jest, ile podgrafów o danej własności
może mieć graf o n wierzchołkach. Na przykład, słynne twierdzenie Moona i Mosera
[45] mówi, że każdy graf o n wierzchołkach ma co najwyżej 3n/3 maksymalnych
zbiorów niezależnych.

Ograniczenia kombinatoryczne są ciekawe same w sobie, ale nie tylko, gdyż są
stosowane do projektowania algorytmów. Lawler [43] użył ograniczenia Moona
i Mosera na liczbę maksymalnych zbiorów niezależnych do skonstruowania algo-
rytmu kolorującego graf w czasie (1 + 3

√
3)n · nO(1), który był najszybszym znanym

przez dwadzieścia pięć lat. W 2003 roku Eppstein [20] zredukował czas działania
algorytmu kolorującego do O(2.4151n). W 2006 roku ten czas został ponownie zre-
dukowany [2, 40], do O(2n). Dobrym przeglądem tego typu zagadnień jest [28].

Fomin i inni [27] skonstruowali algorytm wypisujący wszystkie minimalne zbiory
dominujące grafu o n wierzchołkach w czasie O(1.7159n). Podano także grafy (n/6
rozłącznych kopii ośmiościanu) mające 15n/6 ≈ 1.5704n minimalnych zbiorów domin-
ujących. To ustanowiło ograniczenie dolne na czas działania algorytmu wypisującego
wszystkie minimalne zbiory dominujące danego grafu.

Liczba maksymalnych zbiorów niezależnych w drzewach była badana w [52].
Couturier i inni [15] rozpatrywali minimalne zbiory dominujące dla różnych klas
grafów. Autorzy pracy [39] badali znajdowanie wszystkich minimalnych zbiorów
dominujących w grafach.

Bród i Skupień [8] podali ograniczenia na liczbę zbiorów dominujących drzewa.
Scharakteryzowali oni także drzewa ekstremalne. Autorzy pracy [14] badali liczbę
minimalnych zbiorów dominujących w drzewach zawierających wszystkie liście.

Skupień [48] postawił hipotezę, że każde drzewo rzędu n posiada co najwyżej 2n/2

minimalnych zbiorów dominujących. Okazuje się, że istnieją drzewa mające więcej
niż 2n/2 minimalnych zbiorów dominujących, co przeczy hipotezie. W pracy [A1]
konstruujemy nieskończoną rodzinę drzew obu parzystości rzędu, dla których liczba
minimalnych zbiorów dominujących przekracza 1.4167n, tym samym przekracza-
jąc 2n/2. Skoro 2n/2 nie jest poprawnym ograniczeniem górnym na liczbę mini-
malnych zbiorów dominujących drzewa, naszym celem jest znalezienie właściwego
ograniczenia. Podajemy algorytm wypisujący wszystkie minimalne zbiory dominu-
jące drzewa rzędu n w czasie O(1.4656n). Z tego wynika, że każde drzewo posiada
co najwyżej 1.4656n minimalnych zbiorów dominujących.

Dowodzimy, że drzewo Tk, mające 27k wierzchołków, z naszej rodziny posi-
ada 12161k minimalnych zbiorów dominujących. Mamy 27k

√
12161k = 27

√
12161

≈ 1.41676 > 1.4167. Z tego wynika, że Ω(1.4167n) jest ograniczeniem dolnym
na czas działania algorytmu wypisującego wszystkie minimalne zbiory dominujące
danego drzewa rzędu n.

Niezależnie, w 2011 roku Górska [30] znalazła nieskończoną rodzinę drzew nieparzys-
tego rzędu, która przeczy hipotezie Skupienia. To pozostawiło hipotezę otwartą tylko
dla drzew parzystego rzędu.

W pracy [A1] podajemy także algorytm, który wypisuje wszystkie minimalne
zbiory dominujące danego drzewa rzędu n. Dowodzimy, że czas jego działania to
O(1.4656n).

Twierdzenie 1 ([A1]) Dla każdego drzewa T rzędu n, opisany algorytm znajduje
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wszystkie minimalne zbiory dominujące w czasie O(1.4656n).

Z dowodu powyższego twierdzenia wynika, że dowolne drzewo rzędu n posiada
mniej niż 1.4656n minimalnych zbiorów dominujących.

Wniosek 2 ([A1]) Każde drzewo rzędu n posiada co najwyżej αn minimalnych
zbiorów dominujących, gdzie α ≈ 1.46557 jest dodatnim rozwiązaniem równania
x4 − x2 − x− 1 = 0.

W pracy [A2] badamy minimalne zbiory podwójnie dominujące w drzewach.
Wierzchołek grafu dominuje samego siebie i wszystkich swoich sąsiadów. Podzbiór
D ⊆ V (G) jest zbiorem dominującym grafu G jeśli każdy wierzchołek grafu G
jest zdominowany przez co najmniej jeden wierzchołek zbioru D, podczas gdy jest
zbiorem podwójnie dominującym, jeśli każdy wierzchołek grafu G jest zdominowany
przez co najmniej dwa wierzchołki zbioru D. Dominowanie podwójne w grafach
zostało wprowadzone przez Harary’ego oraz Haynes [32].

Podajemy algorytm znajdujący wszystkie minimalne zbiory podwójnie dominu-
jące drzewa rzędu n w czasie O(1.3248n). Z tego wynika, że każde drzewo posiada
co najwyżej 1.3248n minimalnych zbiorów podwójnie dominujących. Dowodzimy
także, że to ograniczenie jest najlepsze z możliwych.

Twierdzenie 3 ([A2]) Każde drzewo T rzędu n posiada co najwyżej αn minimal-
nych zbiorów podwójnie dominujących, gdzie α ≈ 1.32472 jest dodatnim rozwiązaniem
równania x3 − x− 1 = 0, i wszystkie te zbiory można wypisać w czasie O(1.3248n).

Następnie pokazujemy, że ścieżki osiągają ograniczenie z poprzedniego twierdzenia.

Stwierdzenie 4 ([A2]) Dla liczb naturalnych n, niech an oznacza liczbę minimal-
nych zbiorów podwójnie dominujących ścieżki Pn. Mamy

an =


0 jeśli n = 1;
1 jeśli n = 2, 3, 4, 5;
an−5 + an−4 + an−3 jeśli n ≥ 6.

Rozwiązując rekurencję an = an−5 +an−4 +an−3, otrzymujemy limn→∞ n
√
an = α,

gdzie α ≈ 1.3247 jest dodatnim rozwiązaniem równania x3 − x− 1 = 0 (zauważmy,
że x5−x2−x−1 = (x2+1)(x3−x−1)). Z tego wynika, że ograniczenie z Twierdzenia 3
jest najlepszym z możliwych.

W pracy [A3] badamy zbiory totalnie dominujące w grafach. Podajemy ogranicze-
nie dolne na liczbę zbiorów totalnie dominujących grafu wraz z charakteryzacją
grafów ekstremalnych, dla drzew, a także dla dowolnego grafu spójnego danego
rzędu. Ponadto, uzyskujemy najlepsze możliwe ograniczenie dolne dotyczące zarówno
rzędu grafu jak i jego liczby dominowania totalnego, a także charakteryzujemy grafy
ekstremalne.

Niech ∂t(G) oznacza liczbę zbiorów totalnie dominujących grafu G.
Rozpocznijmy nasze rozważania od drzew. Piszemymn = min{∂t(T ) : |T | = n}

dla oznaczenia najmniejszej liczby zbiorów totalnie dominujących drzewa o n wierz-
chołkach, oraz Tn = {T : |T | = n, ∂t(T ) = mn} dla oznaczenia zbioru wszyst-
kich drzew osiągających to minimum. Rozpoczynamy bardzo użytecznym lematem
o łączeniu drzew.
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Twierdzenie 5 ([A3]) Zdefiniujmy ck poprzez poniższą tabelę:

c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6

1 174/95 17/9 175/96 172/92 5 173/93

Dla każdego drzewa T o n wierzchołkach mamy ∂t(T ) ≥ ck·9bn/7c, gdzie k ≡ n mod 7.
Równość zachodzi wtedy i tylko wtedy gdy T jest skonstruowane następująco:

• Jeśli n ≡ 0 mod 7, to T jest sumą n/7 kopii podzielonej gwiazdy S(K1,3),
których centra są połączone tworząc drzewo w dowolny sposób.

• Jeśli n ≡ 1 mod 7, to T jest sumą (n−36)/7 kopii podzielonej gwiazdy S(K1,3)
i czterech kopii podzielonej gwiazdy S(K1,4), połączonych w taki sposób jak
w pierwszym przypadku.

• Jeśli n ≡ 2 mod 7, to T jest sumą (n− 9)/7 kopii podzielonej gwiazdy S(K1,3)
i ednej kopii podzielonej gwiazdy S(K1,4), połączonych w taki sposób jak w pier-
wszym przypadku.

• Jeśli n ≡ 3 mod 7, to T jest sumą (n−45)/7 kopii podzielonej gwiazdy S(K1,3)
i pięciu kopii podzielonej gwiazdy S(K1,4), połączonych w taki sposób jak w pier-
wszym przypadku.

• Jeśli n ≡ 4 mod 7, to T jest sumą (n−18)/7 kopii podzielonej gwiazdy S(K1,3)
i dwóch kopii podzielonej gwiazdy S(K1,4), połączonych w taki sposób jak w pier-
wszym przypadku.

• Jeśli n ≡ 5 mod 7, to T jest sumą (n− 5)/7 kopii podzielonej gwiazdy S(K1,3)
i jednej kopii podzielonej gwiazdy S(K1,2), połączonych w taki sposób jak w pier-
wszym przypadku.

• Jeśli n ≡ 6 mod 7, to T jest sumą (n−27)/7 kopii podzielonej gwiazdy S(K1,3)
i trzech kopii podzielonej gwiazdy S(K1,4), połączonych w taki sposób jak w pier-
wszym przypadku.

W szczególności, mn = ck · 9bn/7c (gdzie k ≡ n mod 7) dla wszystkich n ≥ 39.

Uzyskujemy następujący przydatny lemat.

Lemat 6 ([A3]) Niech G będzie grafem spójnym. Istnieje drzewo T spinające grafu
G takie, że γt(T ) = γt(G) oraz ∂t(T ) ≤ ∂t(G).

Niech m(n, k) będzie najmniejszą liczbą zbiorów totalnie dominujących drzewa
(lub dowolnego grafu spójnego, biorąc pod uwagę Lemat 6) o n wierzchołkach i licz-
bie dominowania totalnego k.

Teraz znajdujemy m(n, k) dla wszystkich możliwych wartości n oraz k, oraz
charakteryzujemy grafy ekstremalne.
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Twierdzenie 7 ([A3]) Zdefiniujmy funkcję f : [0, 2
3
]→ R przez

f(x) = (1− x) log 2,

jeśli x ≤ 1
2
, oraz przez

f(x) =
(
(2r + 1)x− (r + 1)

)
log(2r−1 + 1) +

(
r − (2r − 1)x

)
log(2r + 1),

gdy (r+ 1)/(2r+ 1) < x ≤ r/(2r−1) dla liczb naturalnych r ≥ 2. Dla każdego grafu
G o n ≥ 3 wierzchołkach i liczbie dominowania totalnego k mamy

∂t(G) ≥ exp
(
f
(k
n

)
· n
)
. (1)

Równość zachodzi gdy:

• dla k ≤ n/2: wtedy i tylko wtedy gdy każdy wierzchołek jest wierzchołkiem
wspierającym lub jest sąsiedni z wierzchołkiem wspierającym, oraz jest dokład-
nie k wierzchołków wspierających;

• dla n(r + 1)/(2r + 1) < k ≤ nr/(2r − 1), gdzie r jest liczbą naturalną ≥ 2:
wtedy i tylko wtedy gdy G jest sumą (2r + 1)k − (r + 1)n podzielonych gwiazd
S(K1,r−1) i rn−(2r−1)k podzielonych gwiazd S(K1,r), z dodatkowymi krawędzi-
ami pomiędzy centrami, tak, by tworzyły graf spójny, ale bez żadnych innych
krawędzi. Zauważmy, że S(K1,1) jest ścieżką o trzech wierzchołkach; jeden
z liści S(K1,1) liczy się jako centrum w tym przypadku.

Twierdzenie 7 pozostaje prawdziwe dla grafów niespójnych, pod warunkiem,
że każda składowa spójności posiada co najmniej trzy wierzchołki. Uzyskujemy
to przez zastosowanie Twierdzenia 7 do każdej składowej spójności i używając wy-
pukłości funkcji f ponownie.

Twierdzenie 8 ([A3]) Niech f będzie zdefiniowana tak jak w Twierdzeniu 7. Dla
każdego grafu G o n wierzchołkach i liczbie dominowania totalnego k, którego skład-
owe spójności mają co najmniej trzy wierzchołki, prawdziwe są następujące nierówności,

∂t(G) ≥ exp
(
f
(k
n

)
· n
)
.

Równość zachodzi:

• dla k ≤ n/2: wtedy i tylko wtedy gdy każdy wierzchołek jest wierzchołkiem
wspierającym lub jest sąsiedni z wierzchołkiem wspierającym, i są dokładnie
k wierzchołki wspierające,

• dla n(r + 1)/(2r + 1) < k ≤ nr/(2r − 1), gdzie r jest liczbą naturalną ≥ 2:
wtedy i tylko wtedy gdy G jest sumą (2r + 1)k − (r + 1)n podzielonych gwiazd
S(K1,r−1) i rn − (2r − 1)k podzielonych gwiazd S(K1,r), z dowolnym zbiorem
krawędzi łączących centra tych podzielonych gwiazd, ale bez żadnych innych
krawędzi.
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Stabilność dominowania w grafach

Wierzchołek krytyczny (super-krytyczny, odpowiednio) dominowania w grafie to
wierzchołek, którego usunięcie obniża (podwyższa, odpowiednio) liczbę dominowa-
nia. Jednym z ważnych problemów w teorii dominowania jest znalezienie grafów,
w których każdy wierzchołek jest krytyczny, zob. na przykład [1, 6, 24, 49, 50].
Sporo zostało także napisane o grafach bez wierzchołków krytycznych, zob. [7, 9].

Bauer i inni [1] wprowadzili pojęcie stabilności dominowania w grafach. Stabil-
ność dominowania, lub po prostu γ-stabilność, grafu G to najmniejsza liczba wierz-
chołków, których usunięcie zmienia liczbę dominowania. γ−-stabilność grafu G, oz-
naczana przez γ−(G), jest definiowana jako najmniejsza liczba wierzchołków, których
usunięcie zmniejsza liczbę dominowania, a γ+-stabilność grafu G, oznaczana przez
γ+(G), jest definiowana jako najmniejsza liczba krawędzi, których usunięcie zwięk-
sza liczbę dominowania. γ-stabilność grafu G oznaczamy przez stγ(G). Zatem
stabilność dominowania grafu G to stγ(G) = min{γ−(G), γ+(G)}.

W pracy [A4] najpierw analizujemy NP-trudność problemu decyzyjnego γ-stabilności.

PROBLEM STABILNOŚCI DOMINOWANIA
DANE: Graf G = (V,E) i jego liczba dominowania γ(G).
PYTANIE: Czy stγ(G) > 1?

Dettlaff i inni [16] badali złożoność określenia liczb podziału dominowania grafów.
Liczba podziału dominowania sd(G) grafu G to najmniejsza liczba krawędzi w G,
które muszą zostać podzielone (gdzie krawędź może zostać podzielona tylko raz),
aby zwiększyć liczbę dominowania. Dettlaff i inni udowodnili, że problem decyzyjny
liczby podziału dominowania jest NP-trudny nawet dla grafów dwudzielnych. Ich
dowód został przeprowadzony przez transformację z 3-SAT. Dowodząc analogicznie,
uzyskujemy następujący wynik.

Twierdzenie 9 ([A4]) Problem stabilności dominowania jest NP-trudny nawet dla
grafów dwudzielnych.

Jako, że klasa grafów z stγ(G) > 1 jest podklasą grafów bez wierzchołka kryty-
cznego, to uzyskujemy następujący wynik.

Twierdzenie 10 ([A4]) Problem decyzyjny określenia grafów bez wierzchołka kry-
tycznego jest NP-trudny nawet dla grafów dwudzielnych.

Praca [A4] zawiera różne wyniki dotyczące stabilności dominowania w grafach.
Uzyskujemy kilka ograniczeń, dokładnych wartości oraz charakteryzacji dotyczących
γ-stabilności w grafach. Charakteryzujemy także drzewa z stγ(T ) = 2.

Zauważmy, że dla każdego grafu G mamy stγ(G) ≤ δ(G) + 1. Z tego wynika,
że stγ(T ) ∈ {1, 2}, dla dowolnego drzewa T . Teraz prezentujemy konstruktywną
charakteryzację drzew T z stγ(T ) = 2. W tym celu wprowadzamy rodzinę T drzew
T = Tk, które można uzyskać następująco. Niech T1 będzie ścieżką P2. Mówimy,
że v jest sąsiedni ze ścieżką Pn jeśli istnieje sąsiad wierzchołka v, powiedzmy x,
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taki, że poddrzewo powstałe z T przez usunięcie krawędzi vx to ścieżka Pn, w której
wierzchołek x jest liściem. Jeśli k jest liczbą naturalną, to Tk+1 może być uzyskane
rekurencyjnie z Tk przez jedną z następujących operacji.

• Operacja O1: Dołączenie ścieżki P2 poprzez połączenie jednego z jej wierz-
chołków z wierzchołkiem Tk sąsiednim z co najmniej dwoma wierzchołkami
wspierającymi stopnia dwa.

• Operacja O2: Dołączenie ścieżki P5 poprzez połączenie wierzchołka o najm-
niejszej ekscentryczności z dowolnym wierzchołkiem Tk.

• Operacja O3: Dołączenie ścieżki P3 poprzez połączenie jednego z liści z wierz-
chołkiem Tk, który jest liściem lub wierzchołkiem wspierającym lub jest sąsiedni
ze ścieżką P3.

Twierdzenie 11 ([A4]) Niech T będzie drzewem. Wówczas stγ(T ) = 2 wtedy
i tylko wtedy gdy T ∈ T .

W pracy [A5] badamy stabilność dominowania totalnego w grafach. Jeśli nie
jest napisane inaczej, to G niech oznacza graf bez wierzchołków izolowanych. γ−t -
stabilność grafu G, oznaczana przez st−γt(G), to najmniejsza moc zbioru wierz-
chołków, których usunięcie zmniejsza liczbę dominowania totalnego i nie powoduje
powstania wierzchołków izolowanych. Zatem

st−γt(G) = min
S∈NI(G)

{|S| : γt(G− S) < γt(G)}.

γ+
t -stabilność grafu G, oznaczana przez st+γt(G), to najmniejsza moc zbioru wierz-

chołków, których usunięcie zwiększa liczbę dominowania totalnego i nie powoduje
powstania wierzchołków izolowanych (jeśli taki zbiór istnieje). Zatem

st+γt(G) = min
S∈NI(G)

{|S| : γt(G− S) > γt(G)}.

Jeśli nie istnieje zbiór, którego usunięcie zwiększa liczbę dominowania totalnego
i nie powoduje powstania wierzchołków izolowanych, to definiujemy st+γt(G) = ∞.
Jako trywialny przykład, mamy st−γt(P7) = 2 podczas gdy st+γt(P7) =∞.

Stabilność dominowania totalnego grafu G, oznaczana przez stγt(G), to najm-
niejsza moc zbioru wierzchołków, których usunięcie zmienia liczbę dominowania
totalnego i nie powoduje powstania wierzchołków izolowanych. Zatem

stγt(G) = min
S∈NI(G)

{|S| : γt(G− S) 6= γt(G)} = min{st−γt(G), st+γt(G)}.

Pokazujemy, że jeśli G jest grafem spójnym z najwyższym stopniem ∆ spełni-
ającym γt(G) ≥ 3, to st−γt(G) ≤ 2∆ − 1, i charakteryzujemy nieskończoną rodzinę
drzew osiągających równość w tym ograniczeniu górnym.

Dla liczb naturalnych k ≥ 2 oraz ∆ ≥ 2, niech Tk,∆ będzie grafem uzyskanym
z sumy k podwójnych gwiazd S(∆ − 1,∆ − 1) poprzez dodanie k − 1 krawędzi
pomiędzy liśćmi tych podwójnych gwiazd w taki sposób, że uzyskany graf jest
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drzewem o najwyższym stopniu ∆. Niech Fk,∆ będzie rodziną wszystkich takich
drzew Tk,∆ i niech

F∆ =
⋃
k≥2

Fk,∆.

Uzyskujemy następujące twierdzenie.

Twierdzenie 12 ([A5]) Jeśli T jest drzewem o najwyższym stopniu ∆ spełniają-
cym γt(T ) ≥ 3, to mamy

(a) st−γt(T ) ≤ 2∆− 1, z równością wtedy i tylko wtedy gdy T ∈ F∆;
(b) stγt(T ) ≤ 2∆− 2, i to ograniczenie jest najlepsze możliwe dla ∆ ≥ 2.

Na koniec dowodzimy następującego twierdzenia.

Twierdzenie 13 ([A5]) Jeśli G jest grafem spójnym z największym stopniem ∆
spełniającym γt(G) ≥ 3, to stγt(G) ≤ 2∆− 1.

Charakteryzacje drzew spełniających równości parametrów
grafowych

Dla k ≥ 1, zbiór k-dominujący grafu G to zbiór wierzchołków D taki, że każdy
wierzchołek spoza D posiada co najmniej k sąsiadów w D, podczas gdy D jest
zbiorem k-niezależnym jeśli każdy wierzchołek zbioru D jest sąsiedni z co najwyżej
k − 1 wierzchołkami zbioru D. Liczba k-dominowania grafu G, oznaczana przez
γk(G), to najmniejsza spośród mocy zbiorów k-dominujących grafu G, a liczba k-
niezależności grafu G, oznaczana przez αk(G), to największa spośród mocy zbiorów
k-niezależnych grafuG. W szczególności, zauważmy, że dla k = 1, zbiór 1-dominujący
i zbiór 1-niezależny to klasyczne zbiory dominujący i niezależny, odpowiednio. Za-
tem liczba 1-dominowania grafu G, γ1(G), to liczba dominowania γ(G) oraz liczba
1-niezależności grafu G, α1(G), to liczba niezależności α(G). Zbiór k-dominujący
grafu G o najmniejszej mocy jest nazywany γk(G)-zbiorem, a zbiór k-niezależny
grafu G największej mocy jest nazywany αk(G)-zbiorem.

Pojęcia k-dominowania i k-niezależności w grafach zostały wprowadzone przez
Finka i Jacobsona [25] w 1985 roku i są szeroko badane i opisane w literaturze (zob.
na przykład [10, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 29, 31]). Odsyłamy także do świetnej
pracy przeglądowej o k-dominowaniu i k-niezależności w grafach autorstwa Chellali,
Favaron, Hansberg i Volkmanna [12].

Fink i Jacobson [25] udowodnili, że γ2(G) ≤ α2(G) dla każdego grafuG. Niedawno,
Chellali i Meddah [13] podali konstruktywną charakteryzację drzew T spełniających
γ2(T ) = α2(T ). Ich charakteryzacja odnosi się do globalnych właściwości drzew
i dotyczy też właściwości najmniejszych zbiorów 2-dominujących i największych
zbiorów 2-niezależnych w drzewach na każdym etapie konstrukcji. W pracy [A6]
uzyskujemy konstruktywną charakteryzację, która odnosi się jedynie do lokalnych
właściwości drzew na każdym etapie konstrukcji.

GrafG, który spełnia γk(G) = αk(G) nazywamy (γk, αk)-grafem. Ostatnio, Chel-
lali i Meddah [13] podali konstruktywną charakteryzację (γ2, α2)-drzew. W tym celu
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zdefiniowali rodzinę O drzew T = Ti, które można uzyskać następująco. Niech O
będzie rodziną drzew T , które możemy uzyskać z ciągu drzew T1, T2, . . . , Tk (k ≥ 1),
gdzie T1 jest gwiazdą K1,p (p ≥ 1), T = Tk, i, jeśli k ≥ 2, to Ti+1 uzyskujemy
rekurencyjnie z Ti przez jedną z następujących operacji:

• Operacja R1: Dołączenie gwiazdyK1,p, p ≥ 2 poprzez połączenie wierzchołka
centralnego krawędzią z wierzchołkiem drzewa Ti.

• Operacja R2: Dołączenie podwójnej gwiazdy S1,p o wierzchołkach wspiera-
jących u oraz v, gdzie |Lv| = p i połączenie v krawędzią z wierzchołkiem w
drzewa Ti spełniającym warunek, że jeśli γ2(Ti − w) = γ2(Ti) − 1, to żaden
sąsiad wierzchołka w w Ti nie należy do γ2(Ti − w)-zbioru.

• Operacja R3: Dołączenie ścieżki P2 = u′u poprzez połączenie u krawędzią
z liściem v drzewa Ti, który należy do każdego α2(Ti)-zbioru i spełnia α2(Ti
−v) + 1 = α2(Ti).

• Operacja R4: Dołączenie ścieżki P3 = u′uv poprzez połączenie wierzchołka
v krawędzią z wierzchołkiem w, który należy do γ2(Ti)-zbioru i spełnia γ2(Ti
−w) ≤ γ2(Ti), z tym warunkiem, że jeśli γ2(Ti − w) = γ2(Ti) − 1, to żaden
sąsiad wierzchołka w w Ti nie należy do γ2(Ti − w)-zbioru.

Jesteśmy teraz w stanie podać wynik Chellali i Meddah [13].

Twierdzenie 14 ([13]) Drzewo T jest (γ2, α2)-drzewem wtedy i tylko wtedy gdy
T ∼= K1 or T ∈ O.

Charakteryzacja Chellali i Meddah [13] (γ2, α2)-drzew zaprezentowana w Twierdze-
niu 14 jest ważnym wynikiem. Jednakże, nie jest ona w pełni satysfakcjonująca
w tym sensie, że jest zależna od globalnych własności drzew na każdym etapie kon-
strukcji. Na przykład, w Operacji R2 należy sprawdzić, że drzewo Ti i wierzchołek
w spełniają warunek, że jeśli γ2(Ti−w) = γ2(Ti)− 1, to żaden sąsiad wierzchołka w
w Ti nie należy do γ2(Ti−w)-zbioru. Operacje R3 i R4 także wymagają sprawdzenia
globalnych własności dotyczących najmniejszych zbiorów 2-dominujących i najwięk-
szych zbiorów 2-niezależnych w drzewie. Motywowani konstrukcją Chellali i Meddah
(γ2, α2)-drzew, mamy na celu uzyskać konstruktywną charakteryzację, która doty-
czy tylko lokalnych własności drzew na poszczególnych etapach konstrukcji. Taką
rodzinę T (γ2, α2)-drzew opisujemy w pracy [A6]. Naszym głównym wynikiem jest
następująca konstruktywna charakteryzacja (γ2, α2)-drzew.

Twierdzenie 15 ([A6]) Drzewo T jest (γ2, α2)-drzewem wtedy i tylko wtedy gdy
T ∈ T .

Wpracy [A7] porównujemy 2-dominowanie i dominowanie podwójne w drzewach.
Wierzchołek grafu dominuje samego siebie i wszystkich swoich sąsiadów. Podzbiór
D ⊆ V (G) jest zbiorem 2-dominującym grafu G, jeśli każdy wierzchołek V (G) \D
jest zdominowany przez co najmniej jeden wierzchołek zD, podczas gdy jest zbiorem
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podwójnie dominującym grafu G, jeśli każdy wierzchołek G jest zdominowany przez
co najmniej dwa wierzchołki zbioru D. Liczba 2-dominowania (dominowania pod-
wójnego, odpowiednio) grafu G, oznaczana przez γ2(G) (γd(G), odpowiednio), to na-
jmniejsza moc zbioru 2-dominującego (podwójnie dominującego, odpowiednio) grafu
G. Zbiór 2-dominujący (podwójnie dominujący, odpowiednio) grafu G najmniejszej
mocy jest nazywany γ2(G)-zbiorem (γd(G)-zbiorem, odpowiednio). Zbiór dominu-
jący parami grafu to zbiór dominujący, którego podgraf indukowany posiada doskon-
ałe skojarzenie. Autorzy [4] scharakteryzowali wszystkie drzewa z równą liczbą
dominowania podwójnego i dominowania parami. My charakteryzujemy wszystkie
drzewa z liczbą dominowania podwójnego równą liczbie 2-dominowania plus jeden.

Najpierw podajemy warunek konieczny na to, że liczba dominowania podwójnego
drzewa jest równa jego liczbie 2-dominowania plus jeden.

Lemat 16 ([A7]) Jeśli γd(T ) = γ2(T ) + 1, to dla każdego γd(T )-zbioru D, każdy
wierzchołek V (T ) \D ma stopień dwa.

Niech T będzie drzewem. Jeśli T jest ścieżką, to niech C(T ) będzie jednoelemen-
towym zbiorem zawierającym któryś z wierzchołków wspierających. Jeśli T nie jest
ścieżką, to niech C(T ) będzie zbiorem wierzchołków drzewa T , które mają stopień co
najmniej trzy. Mówimy, że dwa wierzchołki zbioru C(T ) są połączone, jeśli ścieżka
łącząca je w T jest taka, że wszystkie jej wewnętrzne wierzchołki mają stopień dwa.
Wówczas ta ścieżka nazywana jest łączem. Długość łącza to ilość jego krawędzi.
Ścieżki łączące liście drzewa T z wierzchołkami C(T ) nazywamy łańcuchami. Dłu-
gość łańcucha to liczba jego krawędzi.

Niech T0 będzie rodziną drzew T takich, że każde łącze ma długość dwa, każdy
łańcuch ma długość jeden lub trzy oraz każdy wierzchołek zbioru C(T ) jest sąsiedni
z co najmniej jednym łańcuchem długości jeden.

Dowodzimy, że dla każdego drzewa rodziny T0, liczba dominowania podwójnego
jest równa liczbie 2-dominowania plus jeden.

Lemat 17 ([A7]) Jeśli T ∈ T0, to γd(T ) = γ2(T ) + 1.

Charakteryzujemy wszystkie drzewa z liczbą dominowania podwójnego równą
liczbie 2-dominowania plus jeden. W tym celu wprowadzamy rodzinę T drzew
T , które należą do rodziny T0 lub mogą być uzyskane z drzewa należącego do T0,
powiedzmy T ′, w następujący sposób. Niech x oznacza liść drzewa T ′. Jeśli sąsiad
wierzchołka x jest silnym wierzchołkiem wspierającym lub ma stopień co najmniej
trzy, to możemy dołączyć wierzchołek do liścia x. Jeśli sąsiad wierzchołka x jest sil-
nym wierzchołkiem wspierającym, to możemy dołączyć drzewo z rodziny T0 poprzez
przyłączenie jego dowolnego liścia do liścia x.

Teraz pokazujemy, że dla każdego drzewa z rodziny T , liczba dominowania pod-
wójnego jest równa liczbie 2-dominowania plus jeden.

Lemat 18 ([A7]) Jeśli T ∈ T , to γd(T ) = γ2(T ) + 1.

Następnie pokazujemy, że jeśli liczba dominowania podwójnego drzewa jest równa
jego liczbie 2-dominowania plus jeden, to drzewo to należy do rodziny T .
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Lemat 19 ([A7]) Niech T będzie drzewem. Jeśli γd(T ) = γ2(T ) + 1, to T ∈ T .

Jako natychmiastową konsekwencję Lematów 18 i 19, otrzymujemy następującą
charakteryzację drzew z liczbą dominowania podwójnego równą liczbie 2-dominowania
plus jeden.

Twierdzenie 20 ([A7]) Niech T będzie drzewem. Wówczas γd(T ) = γ2(T ) + 1
wtedy i tylko wtedy gdy T ∈ T .

Ograniczenia na parametry dominowania w drzewach

Podzbiór D ⊆ V (G) jest zbiorem dominującym grafu G jeśli każdy wierzchołek
zbioru V (G)\D posiada sąsiada w zbiorzeD, podczas gdy jest zbiorem 2-dominującym
grafu G, jeśli każdy wierzchołek zbioru V (G) \ D posiada co najmniej dwóch sąsi-
adów w zbiorze D. Liczba dominowania (2-dominowania, odpowiednio) grafu G,
oznaczana przez γ(G) (γ2(G), odpowiednio) to najmniejsza spośród mocy zbiorów
dominujących (2-dominujących, odpowiednio) grafuG. Zauważmy, że 2-dominowanie
jest typem dominowania wielokrotnego, w którym każdy wierzchołek, który nie jest
w zbiorze dominującym, jest dominowany co najmniej k razy dla liczby naturalnej k.
Dominowanie wielokrotne zostało wprowadzone przez Finka i Jacobsona [25], i było
dalej badane na przykład w [3, 5, 29, 31, 38, 47].

Podzbiór D ⊆ V (G) jest zbiorem totalnie dominującym grafu G, jeśli każdy
wierzchołek grafu G posiada sąsiada w zbiorze D. Liczba dominowania totalnego
grafu G, oznaczana przez γt(G), to najmniejsza spośród mocy zbiorów totalnie
dominujących grafu G.

Podzbiór D ⊆ V (G) jest zbiorem totalnie dominującym zewnętrznie niezależnym
grafu G, jeśli każdy wierzchołek grafu G posiada sąsiada w zbiorze D oraz zbiór
V (G) \D jest niezależny. Liczba dominowania totalnego zewnętrznie niezależnego,
oznaczana przez γoit (G), to najmniejsza spośród mocy zbiorów totalnie dominujących
zewnętrznie niezależnych. Badanie dominowania totalnego zewnętrznie niezależnego
zostało zapoczątkowane przeze mnie w pracy [41].

Autorzy publikacji [11] podali ograniczenia górne na stosunek różnych parametrów
dominowania w drzewach. W pracy [A8] badamy stosunek liczb 2-dominowania
i dominowania totalnego zewnętrznie niezależnego w drzewach.

Niech T będzie drzewem. Zauważmy, że stosunek γ2(T )/γoit (T ) jest nieogranic-
zony z góry, gdyż dołączenie nowego wierzchołka do dowolnego wierzchołka wspiera-
jącego zwiększa liczbę 2-dominowania jednocześnie nie zmieniając liczby dominowa-
nia totalnego zewnętrznie niezależnego.

Dowodzimy, że (γ2(T ) + 1)/(γoit (T ) + 2) ≥ 3/4, dla każdego drzewa T . W celu
charakteryzacji drzew osiągających to ograniczenie, wprowadzamy rodzinę T drzew
T = Tk, które mogą być uzyskane następująco. Niech T1 ∈ {P2, P3}. Mówimy,
że v jest sąsiedni ze ścieżką Pn jeśli istnieje sąsiad wierzchołka v, powiedzmy x,
taki, że poddrzewo powstałe z T przez usunięcie krawędzi vx to ścieżka Pn, w której
wierzchołek x jest liściem. Jeśli k jest liczbą naturalną, to Tk+1 może być uzyskane
rekurencyjnie z Tk przez jedną z następujących operacji.
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• Operacja O1: Dołączenie ścieżki P6 przez połączenie jednego z jej liści z wierz-
chołkiem Tk sąsiednim ze ścieżką P6.

• Operacja O2: Dołączenie ścieżki P6 poprzez połączenie jednego z jej liści
z wierzchołkiem Tk sąsiednim z wierzchołkiem wspierającym stopnia dwa.

• Operacja O3: Dołączenie ścieżki P6 poprzez połączenie jednego z jej liści
z dowolnym liściem Tk 6= P2.

Najpierw dowodzimy, że dla każdego drzewa rodziny T , stosunek liczby 2-dominowania
plus jeden do liczby dominowania totalnego zewnętrznie niezależnego plus dwa równa
się trzy czwarte.

Lemat 21 ([A8]) Jeśli T ∈ T , to (γ2(T ) + 1)/(γoit (T ) + 2) = 3/4.

Następnie dowodzimy głównego rezultatu, ograniczenia na stosunek liczby 2-
dominowania plus jeden do liczby dominowania totalnego zewnętrznie niezależnego
plus dwa wraz z charakteryzacją drzew ekstremalnych.

Twierdzenie 22 ([A8]) Jeśli T jest drzewem, to (γ2(T ) + 1)/(γoit (T ) + 2) ≥ 3/4
z równością wtedy i tylko wtedy gdy T ∈ T .

Chellali i Haynes [11] udowodnili następujące ograniczenie górne na liczbę domi-
nowania totalnego w drzewach, γt(T ) ≤ (n + s)/2, gdzie n oznacza rząd oraz s
oznacza liczbę wierzchołków wspierających drzewa T .

W pracy [A9] charakteryzujemy wszystkie drzewa osiągające ograniczenie górne
Chellali i Haynes. W tym celu wprowadzamy rodzinę drzew T i dowodzimy, że należe-
nie do tej rodziny jest równoważne z osiąganiem ograniczenia.

Twierdzenie 23 ([A9]) Niech T będzie drzewem. Wówczas γt(T ) = (n + s)/2
wtedy i tylko wtedy gdy T ∈ T .

Zniewolenie w grafach

Liczba zniewolenia b(G) grafu G to najmniejsza spośród mocy zbiorów krawędzi
E ′ ⊆ E takich, że γ(G − E ′) > γ(G). Jeśli dla każdego E ′ ⊆ E mamy γ(G
−E ′) = γ(G), to definiujemy b(G) = 0 i mówimy, żeG jest grafem γ-silnie stabilnym.
Zniewolenie w grafach zostało wprowadzone w [26] i było dalej badane na przykład
w [19, 33, 34, 42, 44, 46, 51, 53].

W pracy [A10] definiujemy liczbę 2-zniewolenia grafu G, oznaczaną przez b2(G),
jako najmniejszą spośród mocy zbiorów krawędzi E ′ ⊆ E takich, że γ2(G − E ′)
> γ2(G). Zatem b2(G) to najmniejsza liczba krawędzi grafu G, które muszą być
usunięte w celu podwyższenia liczby 2-dominowania. Jeśli dla każdego E ′ ⊆ E
mamy γ2(G − E ′) = γ2(G), to definiujemy b2(G) = 0 i mówimy, że G jest grafem
γ2-silnie stabilnym.

Autorzy [26] udowodnili, że liczba zniewolenia dowolnego drzewa wynosi jeden
lub dwa.
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Twierdzenie 24 ([26]) Dla każdego drzewa T mamy b(T ) ∈ {1, 2}.

My charakteryzujemy wszystkie drzewa, których liczba 2-zniewolenia wynosi je-
den lub dwa.

Niech T0 będzie rodziną drzew, które mają silny wierzchołek wspierający stopnia
trzy lub wierzchołek sąsiedni z co najmniej dwoma wierzchołkami wspierającymi
stopnia dwa lub wierzchołek, który nie należy do żadnego najmniejszego zbioru 2-
dominującego i jest sąsiedni z gwiazdą K1,3 poprzez środkowy wierzchołek. W celu
scharakteryzowania wszystkich drzew z liczbą 2-zniewolenia równą jeden lub dwa,
wprowadzamy rodzinę drzew T , która składa się ze ścieżki P3, wszystkich drzew
rodziny T0 oraz drzew Tk, które mogą być uzyskane następująco. Niech T1 będzie
elementem T0. Jeśli k jest liczbą naturalną, to Tk+1 może być uzyskane rekurencyjnie
z Tk przez jedną z następujących operacji.

• Operacja O1: Dołączenie gwiazdy poprzez połączenie jej wierzchołka central-
nego z dowolnym wierzchołkiem Tk.

• Operacja O2: Dołączenie ścieżki P2 i nieujemnej liczby wierzchołków do liścia
Tk.

Pokazujemy, że należenie do rodziny T jest równoważne z posiadaniem liczby
2-zniewolenia równej jeden lub dwa.

Twierdzenie 25 ([A10]) Niech T będzie drzewem. Wówczas b2(T ) ∈ {1, 2} wtedy
i tylko wtedy gdy T ∈ T .

W pracy [A11] definiujemy liczbę nieizolującego zniewolenia grafu G, oznaczaną
przez b′(G), jako najmniejszą spośród mocy krawędzi E ′ ⊆ E takich, że δ(G−E ′) ≥ 1
i γ(G − E ′) > γ(G). Zatem b′(G) to najmniejsza liczba krawędzi grafu G, które
trzeba usunąć w celu uzyskania grafu bez wierzchołków izolowanych i z liczbą domi-
nowania większą niż liczba dominowania grafu G. Jeśli dla każdego E ′ ⊆ E mamy
γ(G−E ′) = γ(G) lub δ(G−E ′) = 0, to definiujemy b′(G) = 0 i mówimy, że G jest
grafem γ-nieizolująco silnie stabilnym. W pracy [A11] najpierw dowodzimy różnych
własności nieizolującego zniewolenia w grafach. Znajdujemy liczbę nieizolującego
zniewolenia dla różnych klas grafów. Następnie pokazujemy, że dla każdej nieu-
jemnej liczby całkowitej istnieje drzewo mające taką nieizolującą liczbę zniewolenia.
Na koniec, charakteryzujemy wszystkie γ-nieizolująco silnie stabilne drzewa. W tym
celu wprowadzamy rodzinę T drzew T = Tk, które mogą być uzyskane następu-
jąco. Niech T1 ∈ {P1, P2}. Mówimy, że v jest sąsiedni ze ścieżką Pn jeśli istnieje
sąsiad wierzchołka v, powiedzmy x, taki, że poddrzewo powstałe z T przez usunięcie
krawędzi vx to ścieżka Pn, w której wierzchołek x jest liściem. Jeśli k jest liczbą nat-
uralną, to Tk+1 może być uzyskane rekurencyjnie z Tk przez jedną z następujących
operacji.

• OperacjaO1: Dołączenie wierzchołka poprzez połączenie go z dowolnym wierz-
chołkiem wspierającym drzewa Tk.
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• Operacja O2: Dołączenie ścieżki P2 poprzez połączenie jednego z jej wierz-
chołków z wierzchołkiem Tk, który jest sąsiedni ze ścieżką P1 or P4, lub nie
jest liściem i jest sąsiedni z wierzchołkiem wspierającym.

• Operacja O3: Dołączenie ścieżki P3 poprzez połączenie jednego z jej liści
z wierzchołkiem Tk sąsiednim ze ścieżką P1 lub P3.

• Operacja O4: Dołączenie ścieżki P5 poprzez połączenie jednego z jej liści
z dowolnym wierzchołkiem wspierającym Tk.

Uzyskujemy następującą charakteryzację wszystkich drzew γ-nieizolująco silnie
stabilnych.

Twierdzenie 26 ([A11]) Niech T będzie drzewem. Wówczas b′(T ) = 0 wtedy
i tylko wtedy gdy T ∈ T .

W pracy [A12] badamy nieizolujące 2-zniewolenie w grafach. Liczba nieizolu-
jącego 2-zniewolenia w grafach, oznaczana przez b′2(G), to najmniejsza spośród mocy
zbiorów krawędzi E ′ ⊆ E takich, że δ(G − E ′) ≥ 1 oraz γ2(G − E ′) > γ2(G). Jeśli
dla każdego E ′ ⊆ E mamy γ2(G − E ′) = γ2(G) lub δ(G − E ′) = 0, to definiujemy
b′2(G) = 0 i mówimy, że G jest grafem γ2-nieizolująco silnie stabilnym. Najpierw
dowodzimy różnych własności nieizolującego 2-zniewolenia w grafach. Znajdujemy
liczbę nieizolującego 2-zniewolenia dla różnych klas grafów. Następnie pokazujemy,
że dla każdej nieujemnej liczby całkowitej istnieje drzewo mające taką nieizolującą
liczbę 2-zniewolenia. Na koniec, charakteryzujemy wszystkie γ2-nieizolująco silnie
stabilne drzewa.

Hartnell i Rall [33] scharakteryzowali wszystkie drzewa z liczbą zniewolenia
równą dwa. My charakteryzujemy wszystkie drzewa z liczbą nieizolującego 2-zniewolenia
równą zero, czyli wszystkie γ2-nieizolująco silnie stabilne drzewa.

Mamy następującą własność γ2-nieizolująco silnie stabilnych drzew.

Lemat 27 ([A12]) Niech T będzie drzewem z b′2(T ) = 0 i niech x będzie wierz-
chołkiem T , który nie jest ani liściem ani wierzchołkiem wspierającym. Wówczas
γ2(T ) = γ2(T − x) + 1.

Mamy następujący warunek wystarczający na to, że poddrzewo drzewa γ2-nieizolująco
silnie stabilnego jest również γ2-nieizolująco silnie stabilne.

Lemat 28 ([A12]) Niech T będzie γ2-nieizolująco silnie stabilnym drzewem. Za-
łóżmy, że T ′ 6= K1 jest poddrzewem drzewa T takim, że T −T ′ nie ma wierzchołków
izolowanych. Wówczas b′2(T ′) = 0.

W celu scharakteryzowania wszystkich drzew γ2-nieizolująco silnie stabilnych,
czyli wszystkich drzew T takich, że dla każdego E ′ ⊆ E mamy γ2(T − E ′) = γ2(T )
lub δ(T −E ′) = 0, wprowadzamy rodzinę drzew T i dowodzimy, że należenie do tej
rodziny jest równoważne z byciem γ2-nieizolująco silnie stabilnym.
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Twierdzenie 29 ([A12]) Niech T będzie drzewem. Wówczas b′2(T ) = 0 wtedy
i tylko wtedy gdy T ∈ T .

5. Moje pozostałe osiągnięcia naukowe są zawarte w następujących publikacjach:

Publikacje przed doktoratem:

[P1] R. Hod and M. Krzywkowski, A construction for the hat problem on a directed
graph, Electronic Journal of Combinatorics 19 (2012), #P30.

[P2] M. Krzywkowski, The hat problem on cycles on at least nine vertices, Ars
Combinatoria 101 (2011), 3–13.

[P3] M. Krzywkowski, Hat problem on odd cycles, Houston Journal of Mathematics
37 (2011), 1063–1069.

[P4] M. Krzywkowski, Hat problem on a graph, Mathematica Pannonica 21 (2010),
3–21.

[P5] M. Krzywkowski, A more colorful hat problem, Annales Universitatis Paeda-
gogicae Cracoviensis Studia Mathematica 10 (2011), 67–77.

[P6] M. Krzywkowski, The hat problem on a union of disjoint graphs, Commenta-
tiones Mathematicae 51 (2011), 167–176.

[P7] M. Krzywkowski, On the hat problem on a graph, Opuscula Mathematica 32
(2012), 285–296.

[P8] M. Krzywkowski, On the hat problem, its variations, and their applications,
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica 9 (2010),
55–67.

[P9] M. Krzywkowski, A modified hat problem, Commentationes Mathematicae 50
(2010), 121–126.

[P10] M. Krzywkowski, On the hat problem on the cycle C7, International Journal
of Contemporary Mathematical Sciences 5 (2010), 2137–2148.

[P11] M. Krzywkowski, Hat problem on the cycle C4, International Mathematical
Forum 5 (2010), 205–212.

[P12] M. Krzywkowski, New proofs of some Fibonacci identities, International Math-
ematical Forum 5 (2010), 869–874.

Publikacje po doktoracie (nienależące do osiągnięcia naukowego podanego
w sekcji 4):

[P13] M. Krzywkowski, Double bondage in graphs, zaakceptowane w Utilitas Math-
ematica.
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[P14] S. Hosamani, S. Shirkol, P. Jinagouda, and M. Krzywkowski, Degree equitable
restrained double domination in graphs, Electronic Journal of Graph Theory
and Applications 9 (2021), 105–111.

[P15] M. Krzywkowski and J. Topp, On interval and indifference graphs, Mathemat-
ical Reports 19 (2017), 1–5.

[P16] M. Krzywkowski, Double outer-independent domination in graphs, Ars Com-
binatoria 134 (2017), 193–207.

[P17] M. Krzywkowski and J. Topp, On homogeneously representable interval graphs,
National Academy Science Letters 39 (2016), 39–41.

[P18] M. Krzywkowski and D. Mojdeh, Bicritical domination and double coalescence
of graphs, Georgian Mathematical Journal 23 (2016), 399–404.

[P19] M. Krzywkowski, D. Mojdeh and M. Raoofi, Outer-2-independent domination
in graphs, Proceedings - Mathematical Sciences 126 (2016), 11–20.

[P20] B. Krishnakumari, Y. Venkatakrishnan and M. Krzywkowski, On trees with
total domination number equal to edge-vertex domination number plus one,
Proceedings - Mathematical Sciences 126 (2016), 153–157.

[P21] M. Krzywkowski, On trees with equal total domination and 2-outer-independent
domination numbers, Mathematical Reports 18 (2016), 1–11.

[P22] S. Hosamani and M. Krzywkowski, On the difference of Zagreb coindices
of graph operation, Gulf Journal of Mathematics 4 (3) (2016), 36–41.

[P23] M. Krzywkowski and Y. Venkatakrishnan, Bipartite theory of graphs: outer-
independent domination, National Academy Science Letters 38 (2015), 169–
172.

[P24] M. Krzywkowski, An upper bound for the double outer-independent domination
number of a tree, Georgian Mathematical Journal 22 (2015), 105-109.

[P25] N. Jafari Rad and M. Krzywkowski, 2-outer-independent domination in graphs,
National Academy Science Letters 38 (2015), 263–269.

[P26] M. Krzywkowski, On trees with equal 2-domination and 2-outer-independent
domination numbers, Indian Journal of Pure and Applied Mathematics 46
(2015), 191–195.

[P27] M. Krzywkowski, On trees with equal domination and total outer-independent
domination numbers, Utilitas Mathematica 98 (2015), 197–206.

[P28] B. Krishnakumari, Y. Venkatakrishnan and M. Krzywkowski, Bounds on the
vertex-edge domination number of a tree, Comptes Rendus Mathématique 352
(2014), 363–366.
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[P29] M. Krzywkowski, Minimal 2-dominating sets in trees, RAIRO - Theoretical
Informatics and Applications 47 (2013), 235–240.

[P30] M. Krzywkowski, On trees with double domination number equal to the 2-outer-
independent domination number plus one, Chinese Annals of Mathematics,
Series B 33 (2012), 113–126.

[P31] M. Krzywkowski, An upper bound on the 2-outer-independent domination
number of a tree, Comptes Rendus Mathématique 349 (2011), 1123–1125.

[P32] M. Krzywkowski, An upper bound on the total outer-independent domination
number of a tree, Opuscula Mathematica 32 (2012), 153–158.

[P33] M. Krzywkowski, A lower bound on the double outer-independent domination
number of a tree, Demonstratio Mathematica 45 (2012), 17–23.

[P34] M. Krzywkowski, On trees with double domination number equal to total dom-
ination number plus one, Ars Combinatoria 102 (2011), 3–10.

[P35] M. Krzywkowski, A lower bound on the total outer-independent domination
number of a tree, Comptes Rendus Mathématique 349 (2011), 7–9.

[P36] M. Krzywkowski, An alternative proof of a lower bound on the 2-domination
number of a tree, International Journal of Modern Mathematics 5 (2010), 325–
326.

Cały mój dorobek naukowy jest zawarty w 48 publikacjach.
Dorobek przed uzyskaniem stopnia doktora składa się z 12 publikacji: 11 pub-

likacji dotyczyło tematu mojej rozprawy doktorskiej, czyli problemu kapeluszy na grafie,
a 1 publikacja dotyczyła tematu mojej pracy magisterskiej, czyli liczb Fibonacciego.

Dorobek po uzyskaniu stopnia doktora stanowiący osiągnięcie naukowe składa
się z 12 publikacji (podanych w sekcji 4), podczas gdy dorobek niezawarty w osiąg-
nięciu naukowym składa się z 24 publikacji, które dotyczą między innymi: wariantów
zniewolenia w grafach, grafów interwałowych, wariantów dominowania zewnętrznie
niezależnego, równości parametrów dominowania w drzewach, ograniczeń na parame-
try dominowania w drzewach oraz dokładnych algorytmów wykładniczych.

6. Doświadczenie dydaktyczne:

Przedmioty, które prowadziłem (na Politechnice Gdańskiej oraz na University
of Johannesburg) to Analiza matematyczna, Informatyka, Matematyka dyskretna
oraz Teoria grafów.
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