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Tematem rozprawy są warunki wystarczające pewnego typu na istnienie
cykli w skończonych, dwuspójnych grafach prostych. Mówiąc dokładniej,
rozważamy wymagania co do wartości stopni niektórych wierzchołków grafu,
spełnienie których gwarantuje istnienie w nim cyklu hamiltonowskiego lub
cykli wszystkich możliwych długości. Warunki tego typu uogólniają zarówno
niektóre warunki wiążące stopnie wierzchołków grafu z jego hamiltonowsko-
ścią i pancyklicznością, jak i warunki związane z zakazanymi podgrafami
indukowanymi.

Rozpoczynamy od przedstawienia klasycznych twierdzeń Fana i Orego.
Następnie wprowadzamy pojęcie grafów spełniających warunek Fana wzglę-
dem ustalonej rodziny grafów ze stałą k, które to pojęcie pozwala na prostsze
sformułowanie twierdzenia Fana i jego uogólnień. W rozdziale 3 dowodzimy,
ze w każdym dwuspójnym grafie spełniającym warunek Fana względem pary
{K1,3, P4} ze stałą k nie przekraczającą rzędu grafu istnieje cykl długości
co najmniej k. W rozdziale czwartym wykazujemy, że gdy stała równa jest
rzędowi grafu, warunek powyższy implikuje nie tylko hamiltonowskość, ale,
poza skończoną liczbą wyjątków, również pancykliczność. W rozdziale 5 roz-
ważamy grafy spełniające warunek Fana względem liczniejszych rodzin, ze
stałą większą od rzędu grafu o jeden. Dowodzimy, że w przypadku dwóch
szczególnych rodzin grafów warunek ten gwarantuje istnienie cykli wszyst-
kich możliwych długości. Rozdział 6 poświęcony jest połączeniu warunku
Orego zawężonego do indukowanych szponów z wymaganiami co do stopni
niektórych wierzchołków należących do pewnych podgrafów indukowanych.
Połączenie to gwarantuje pancykliczność grafów dwuspójnych. Twierdzenie
udowodnione w tym rozdziale, podobnie jak wyniki przedstawione w rozdzia-
łach 3 i 4, uogólniają klasyczne twierdzenia Bedrossiana dotyczące podgrafów
zakazanych.

W przedstawionych dowodach wykorzystujemy odpowiednie narzędzia
ułatwiające badanie struktury cyklowej grafów hamiltonowskich, które wpro-
wadzamy w rozdziale 2.
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The main aim of the thesis is to give new sufficient conditions for existence
of cycles in 2-connected simple graphs. The conditions under consideration
involve imposing some requirements on degrees of some of the graphs’ vertices
in order to entail its hamiltonicity or the existence of cycles of all possible
lengths. The results obtained extend some classical degree-type conditions
for hamiltonicity and pancyclicity, as well as some conditions expressed in
terms of forbidden subgraphs.

We begin with recalling classical results by Fan and Ore. Then we in-
troduce a notion of graphs satisfying Fan’s condition with respect to a given
family of graphs with a given constant. This notion encapsulates various
concepts proposed by numerous authors in order to improve Fan’s theorem.
In Chapter 3 we prove that in every 2–connected graph satisfying Fan’s con-
dition with respect to the pair {K1,3, P4} with a constant k there is a cycle
of length at least k. In the case when k is equal to the order of a graph, the
above condition implies not only hamiltonicity, but also pancyclicity, with
some exceptions. The proof of this fact is presented in Chapter 4. In Chapter
5 we focus our attention on families with more than two elements. We prove
that every graph of sufficiently big order, that satisfies Fan’s condition with
respect to one of two specific triples of graphs, with a constant k being equal
to the order of a graph plus one, is pancyclic. In the last Chapter, Chapter
6, we consider conditions involving Ore–type condition restricted to indu-
ced claws combined with some other degree conditions imposed on modified
claws. We prove that appropriate conditions of this type imply pancycli-
city of 2-connected graphs. This result, as well as the results presented in
Chapters 3 and 4, extend the previous work by Bedrossian.

In order to prove theorems included in the dissertation we developed
some tools for examining cycle structure of hamiltonian graphs. They are
presented in Chapter 2.
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