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Nirriejsza rozpra\ł,a pośrvięclona jest zastosowaniu lnetod.v probabilistvclznej ,u,,

dor,vodzeniu twierdzeń korrrbinatorl,cznych clotyczących unikania r,vzorców. N,{etoda
probabiiistl.czna \v korrrbinatclrr.ce to szczególrry 5po.65 wl,korzystania trn,ierdzeń
t,ac,hullku prarr,dopodobieństu,a pozlł,trlając1, dowodzić istrrienie obiektót matelna-
tl,cznvclr spełniających okreś]olre rł-łaściv,ości, W swej podstar,l,owej $,ersji zakłada
konstlukcję orlporł,iedrriej przestrzctri prcibabilistyczrrej i dox,ód, że losou,o wybrarr1,
ołlii:kt z tej przestrzetri z triezerorvvnr prau.dopodobieństwem posia<lir poząrlane rvła-
ścirvości.

\\Iaztrl,trl n-r-nikietli lrletod1, probabilistl.cznej jest Lokalrr1, Letrrat Lorósza po-
zrvalając1, na dorvodzcllic istrrienia struktur ulrikając_v*ch zbioru lokalrr1,,r:h r,r,łasno-

ści. Pośród tielu rtersji lelrratu istrlieje rórtrrież r.ł,ersja algorl,trrriczntr, i,r,której za

l)o[Iocą prostego aigorl,tlriu tvpu Las \legas o rvielorrriatrorvvln oczeki\vanyrr1 
""u.r"c]zia}arria kolrstrrrov,atr1. jest o}liekt urrikającl rvszvstkicli nieporządarrl.clr r,vłasnoŚci

lokairrl,clr. Algorvtrrl rlziała przy założeliu. ze rlszr-stkie zc]alzenia A są rleternri-
no\\,al]e przez skoticz<lrra 1iczbę niezaleznl,clr zlrrietuvclr losorvvclr P. \\l ogóIncj
post aci algortt rrr plzeclst trrł,ia się rrastęptlj ąco:

\\' pierwszvlli kroku algol,r-ttn przl,pisu.je ]osorve -,r,artości rvszvstkilrr znrietrril,nt
losolr.l,tlt p ę P. \astępnic ii- głórlliej pętli iosorł,o zniietiia u-artości ztriietinl.ch
1osor,r,},clr skł:i<lającl.cłl się tra zachodzące zclarzcttia A aż d<l osiągrrięcia sl-tuacji. rl
której zaclne ze z<larzeń rric zacirodzi.

Poza oczyrł,istvnr atutem takiego podqścia, czlli bezpośreclrriej korrstl,ukcji obiek-
tólł, spełniającvclr clane zależlośc:t. 1lozr,,naia ono rórr.ież tla poprartierlie rritlktórycłi
oszacou,ail rł,vnikającyclr z niealgor1,-ttrricztrl,cli rł,elsji letrratu. Jt:st tcl rrrozlirł,el tlzięki
skorz"ystanirr z relacji nriędzy zmientrylni losorvl,trri p tr unikatrvrni zdarzetrialrri .1.

co wlrtłrlrka się klasvcznej rł,ersji lerrratu.
Drł,a przedstawiorre w rozprałvie q,l-rliki dotyczilce rrnikarria rł,zorcórr, rv słorvac}r

(rozclzial 2) oraz grafach (roz<Iział 3) istotnic korzl,stają z tcj re}acji oraz algorlt-
ruiczrrej wers.ji 1errratu,

Pierlysze tr,,n,ierdzenie przedsta:ił,ione \\r rozpra\vie jest q.ynikielri sarriodzielrrej
pracly autora i dotl'cz1, urrikarria rł,zorcórł,(ti. takic,lr ciągórł, znakórr,. w którvclr po-
szczególne podciągi rrrogą zostać przl,pisant: koiejno po sobie lvystępując,yru zrnieri-
llvnl we \vzorcu) lv słorł,aclt częściorvvclr

Twierdzenie. Jeśli p jest ulzorcern o rrL ż 2 zmi,c.n:nyr:Lt, ta,A:źrll. zr: |p > 2"', to p
j e st *" - u.n.źkalny n atl t1,1.f ab e.te,rn t e,rno,rnynl.

Pojęcie *-urrikalności rł,ystępujące u,, \Ąlypo$Iiedzi tu,ierdzerria jest naturaln"-,rn
rozszerzettietrr unikaltrości tla słolł,a częściorł,e. T',ł.icrdzcnie to przybliża pełną kla-
svfikację lł,zorcólł, rla takie. które są rrrrikalrie w słorł,ach częściolvl,clr lrad alfabetctn
binat,nytli, terrlarnyrrt i takie, które rrie są unikalrre nad zadnvm skończorr1,1ri alfalle-
tern zostau,iając problenr cltrvartl,rn jorlynie dla trzecłl rvzclrcrjrv o dlł,óclr ztlrierrnr.clr.

Drugirrr prezcntixviulyrrr ll,vrtikitlrn jest clorł,óc1 tu,ierrlzenia:
t
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Twierdzenie. Istni,e,je .funkcja f taka. że jeślź T jest r]r,zewem, o szelokoŚci Ścież-

koule,j u: to istn,źe,je nierepetytyuul,e koloroulani,e T z li,st o długości f (u:),

R,azerrr z nill zaprezentorvany jest przykład klas1, grafót, o szerokoŚci Śc:iezkorł'ej

2, dla której rrie istrrieje skoirczone ł takie, że każdy z grafólł, z tej klasv da się

pokoloroulać z list długości ł. Trł,ierdzenie to zostało urlowodni<ltle rve rvspriłPracl'

z Jakubęlrrr Kozikierrr, Piotrern \{ickienr oraz Gu,ettaćlcm Joretelrr.
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