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Twierdzenie o kojarzeniu małżeństw zostało udowodnione przez Philipa Halla w roku 

1935. Daje ono odpowiedź na następujące pytanie, znane pod nazwą Problemu kojarzenia 

małżeństw1: 

Jeżeli dany jest skończony zbiór dziewcząt, z których każda zna pewną liczbę chłopców, 

to jakie warunki muszą być spełnione, aby każda z dziewcząt mogła poślubić któregoś ze 

znanych jej chłopców? 

Na przykład, jeżeli mamy dane cztery dziewczyny  4321 ,,, dddd  i pięciu chłopców 

 54321 ,,, ccccc , a ich wzajemne znajomości są takie jak w tabeli 2.1 , to jednym z możliwych 

rozwiązań jest, aby dziewczyna 1d  wyszła za chłopca 4c , 2d  poślubiła 1c , 3d  poślubiła 3c  i 

wreszcie dziewczyna 4d  wyszła za 2c .  

 

 

Dziewczyny Chłopcy, których dana dziewczyna zna 

1d  541 ccc  

2d  1c  

3d  432 ccc  

4d  42 cc  

 

Tabela 2.1 Wzajemne znajomości dziewcząt i chłopców2 

 

 

To zadanie można przedstawić graficznie za pomocą grafu dwudzielnego G , w którym 

zbiór wierzchołków jest podzielony na dwa rozłączne zbiory 1V  i  2V , odpowiadające 

dziewczętom i chłopcom, i w którym każda krawędź łączy dziewczynę z chłopcem, którego 

ona zna. Na rysunku 2.1 został przedstawiony graf odpowiadający sytuacji pokazanej w tabeli 

2.1: 

 

                                                 
1 R.J. Wilson: Wprowadzenie do teorii grafów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 
2 Tamże, str. 152 
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Rys. 2.1 Graf przedstawiający wzajemne relacje miedzy dziewczynami i chłopcami3 

 

Skojarzeniem całkowitym ze zbioru 1V  w zbiór 2V  grafu dwudzielnego ),( 21 VVG  

nazywamy taką wzajemnie jednoznaczną odpowiedniość między wierzchołkami zbioru 1V  i 

wierzchołkami pewnego podzbioru zbioru 2V , że odpowiadające sobie wierzchołki są 

połączone. Problem kojarzenia małżeństw może być wyrażony w języku teorii grafów w 

następujący sposób: 

Jeżeli ),( 21 VVGG   jest grafem dwudzielnym, to kiedy istnieje skojarzenie całkowite z 

1V  do  2V  w grafie G ? 

Powracając do „terminologii matrymonialnej”, trzeba zauważyć, że aby problem 

kojarzenia małżeństw miał rozwiązanie, dziewczyny z każdego zbioru k  dziewcząt łącznie 

muszą znać co najmniej k  chłopców dla wszystkich liczb k  spełniających warunek mk 1

, gdzie m  jest liczbą wszystkich dziewcząt. Ten warunek przyjęto się nazywać warunkiem 

kojarzenia małżeństw. Jest to warunek konieczny, ponieważ gdyby nie był on spełniony dla 

danego zbioru k  dziewcząt, to już dziewczęta z tego zbioru nie mogłyby wyjść za mąż, nie 

mówiąc już o całym zbiorze wszystkich dziewcząt. Warunek kojarzenia małżeństw okazuje się 

                                                 
3 Tamże, str. 152 
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również warunkiem wystarczającym. Mówi o tym twierdzenie Philipa Halla4  o kojarzeniu 

małżeństw, które brzmi następująco: 

 

Warunkiem koniecznym i wystarczającym na to, aby problem kojarzenia małżeństw 

miał rozwiązanie, jest aby dla każdego zbioru k  dziewcząt, wszystkie one łącznie znały co 

najmniej k  chłopców, gdzie mk 1 . 

 

 

                                                 
4 Tamże, str. 152 


