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LICZBY RAMSEYA DLA GRAFOW.
Kinga Dąbrowska

Dla dorł'o}nyclr grafórł, Ht.Hz...,,Hn, tn-ko}ororł,a iiczba Rarnsel,a R.(Hr.Hz,..,.,I/.,) to naj-
mrriejsza liczba naturalna n ta,ka. ze dla dowolrrego m-lrolorowania krawęd,ziolł,ego grafrr pełnego
G:K,.istniejei(1 <i<m,)takie.żegrafGzawierapodgrafizonlcxfrczn},zH,,któregoll,szl.st-
kie krawędzie są u, kolorze ż.

Praca została, poclzielorra rra 4 rozdziałl.. \\,' rozdziale 1 ornarł,iamy problem lr-l.zltaczaltia
dokładn_vcir rł,artości liczb Ranseya olaz wprowadzamv potrzebne ozl}aczenia i definicje.

Rozdział 2 prezentuje dot.,chczaso\Ąre osiągllięcla rł, tej dziedzirlie, Znacznie korlcentrujem1-
się na }iczbach, którl'ch jednyp z parametrSry jest cyk1. \[ię""; interesującycir rvvnikółr, mozem\I
znaleŹĆ lł, reguiarnie aktualizorł,anej plac]},przegląclowej 

"9. P. Radz,iszousk,i. Srrlo.Il Ram,se,y ntlm-
ber-s, The Electron,ic Jo,urrtal o.f Combinatoric. Dźn,a,mi,c Srtrlte,g 1 (2017) L31.

\Ąi- rozdzialc 3 onrarviamv ut,niki dla drł,ukoic-irowvch liczb Ramseva clla rrogóhriony-clL u,ia-
trakórv i kół. Prezentuiern1, liczby R,atlrseva dia peu,nych uogólnionyclr lł,iatrakórł, Iit ł tcP3
z cy-kiem. Graf ten jest szczególnvm przypadkiem graf'u K1 ł Lr. gdzie Ln iest lasem lirrio-
\\'\in} Izędu ?1 z co najnrniei jedną krarł,ędzią. Uogólrrianrv tu,ierdzenie Shi |4] dla u.iatrakórv i
cvkli. TreŚci rozdziału 3 zostałv za,u,arte rł, opublikowalrej placy |1) H. Bzeta,k:, K. DqbrouLska,.
Thrc Ramse;t1 n,u,mbers for sorne subgraph,s of qe,n,era,l,ized, wh,eels,l)ersus cqc:l,es an,t1, path,s. An,n,a,l,es
UXICS. Sectio A. Mathematica (2015). 69. no. 2. 1-7. \ĄIvniki tej pracl,zostałl.za,cJ..torvane łv
PraC\; [3] S. P. Radzi,szoluski, Small Ramsey numbers, Tlle El,ectron,i,c Jou,rn,al of Combin,atoric.
Dinam,źc: Su'rue31 1 (2017), 29 3t)|3]. Przedstarł,ione rł.r,rriki br,ł1- prezentourane lla konferenc.jac}r
naukov')'ch 23rd Work:sltop 3i,rł1 20111 w Krakorł,ie oraz Seuerltlt Craccoll: Con.ference on Gra,pll
Theory u, Rytro.

W rozdziale 4 korrcentrujenv się głórł.nie na nrultiko}ororł.},clr liczbach Ramsel.i1 d,la r,ł,r,bra-
nych }asórł, 1irrloq,ych i cy||i. Pokazuierny, że Iicz,b5, Turńna są przvdatrre do l,t,r.znaczania górnego
oszacou'ania liczb R,amselra. lrTiektóre $T,niki przedstau,ione rł; t},rn rclzdzlale został1- zan:atte u,
PIacY |2] H. Bi,elak, K. Dqbrowska. X'Iulti,color Ra,m,sey numbers for c:ycle.s l)eTilIs sorrle seq1l,-

en,ces of dŹsjoŹnt sh,ort Path,s. }itóra została lł,r,słana do recen",ji. Plzeclstar.ł,iorre rnl,niki bvł1,
prezentowane na kilku konfelenciac}r rraukorvyclr m. irr. Seuenth, Czecl,t-Slouak Intern,a,ti,onal
SumPclsźum on, Graph Theory1. ComLlrrtatorics, Al4orźth,ms and Appllicatźons u, Kosz,lcach. The
16th I'ntern,a,ti,on,al, Confe,re.n,ce R,a,rtdort, Stru,chl,r,es a,nd Al(toritLłnlsw Poznalriu. Sth Polisłt. Com,_
b'inatorical Conferen,ce rł. Będ}ervie i The Fourth Gda,ń,sk Worlłsho2l on Graph Tlteoru rł, Gdańsku.

Ponizej przedstar,r,iaulv częściorł,l- spis publikacji.
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