
Lista 10. Niezmienniki

1. Mamy 5 kawałków papieru. W każdym ruchu możemy wybrać sobie kartkę
i przerwać na 4 części. Czy po pewnym czasie możemy otrzymać dokładnie
2008 kartek papieru.

2. Na tablicy jestmminusów i n plusów. Dozwolony ruch polega na zmazaniu
dwóch dowolnych znaków i wpisanie znaku odpowiednio:

• plusa gdy zmazaliśmy 2 plusy lub 2 minusy,

• minusa gdy zmazaliśmy plusa i minusa.

Czy znak jaki pozostanie po n + m − 1 operacjach zależy od kolejności
zmazywania znaków?

3. Wzdłuż okręgu w dowolnej kolejności zostały napisane cztery jedynki i
pięć zer. W odstępach między dwoma jednakowymi cyframi wpisujemy 1, a
między różnymi 0, po czy zmazujemy cyfry, które były napisane wcześniej.
Czy powtarzając tą operację można dojść do sytuacji gdy wszystkie cyfry
na okręgu będą zerami?

4. Dane jest koło które jest rozcięte na 10 wycinków. W każdym z nich znaj-
duje się 1 pionek. W jednym ruchu możemy przesunąć dokładnie dwa pion-
ki do sąsiednich wycinków w taki sposób aby jeden poruszał się zgodnie z
ruchem wskazówek zegara, a drugi przeciwnie. Czy można po skończonej
liczbie operacji umieścić wszystkie pionki w jednym wycinku?

5. Karol i Michał grają w następującą grę. Na stole jest 2009 monet. Gra
polega na zabraniu ze stołu 1, 2, ..., 11 lub 12 monet. Zaczyna Karol. Wy-
grywa ten z nich, który weźmie ostatnią monetę. Czy któryś z nich ma
strategię wygrywającą? Co jeśli jest na początku 2010, 20114 lub 2012
monet?

6. Gramy jak w poprzednim zadaniu, ale można zabierać 5, 6, ..., 10 lub 11
monet. Co wtedy?

7. (Pewnie znacie, ale...) Czy konik może przejść z jednego wierzcholka sza-
chownicy do przeciwnego będąc w każdym polu tylko jeden raz?

8. Na okręgu napisano n liczb naturalnych. Operacja polega na wpisaniu mię-
dzy każdymi sąsiadującymi liczbami ich największego wspólnego dzielni-
ka, a następnie zmazaniu liczb które były na okręgu na początku. Z nowo
powstałymi n liczbami postępujemy analogicznie. Udowodnij, że po skoń-
czonej ilości takich operacji wszystkie liczby na okręgu będą równe.

9. Każdy poseł ma w sejmie nie więcej niż 3 wrogów. Podziel sejm na dwie
części tak aby każdy poseł w swojej części miał co najwyżej 1 wroga.

10. Przy okrągłym stole zasiada 2n rycerzy. Każdy z nich ma co najwyżej
n − 1 wrogów. Udowodnij, że można ich tak posadzić aby każdy rycerz
siedział obok swojego przyjaciela.
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11. W każdym polu tablicy kwadratowej o długości 4 napisany jest znak + lub
-. Ruch polega na jednoczesnej zmianie wszystkich znaków na przeciwne
w jednym wierszy lub w jednej kolumnie. Najmniejsza liczba minusów do
jakiej możemy dojść zaczynając od zadanej tablicy nazywa się charakte-
rystyką tablicy. Jakie wartości może przyjmować charakterystyka?

12. W każdym polu tablicy kwadratowej o długości 8 zapisana jest liczba
całkowita. Na tablicy możemy wybrać dowolny kwadrat o długości 3 lub
4 i zwiększyć o 1 wszystkie liczby znajdujące się w tym kwadracie. Czy
zawsze przy pomocy takich działań można przekształcić tablicę wyjściową
w tablicę w której wszystkie liczby są podzielne przez 3 (czy można uzyskać
tablicę z parzystymi liczbami)?

13. Na tablicy mamy zapisane liczby i = 1, 2, . . . , 2000. Dozwolona operacja
polega na wyborze dwóch liczb a, b. Następnie ścieramy je i piszemy na
tablicy liczbę ab+a+b. Po 1999 takich operacjach na tablicy zostanie jedna
liczba. Czy jej wartość zależy od tego jakie liczby będziemy wybierali? Jeśli
tak to podaj co najmniej 2 wartości jakie może ona przyjąć. Jeśli nie to
znajdź ją.

14. Liczby 1, 2, . . . , n są ustawione w pewnej kolejności. W jednym ruchu wolno
nam zamienić miejscami dowolne dwie stojące obok siebie liczby. Udowod-
nij że po nieparzystej liczbie takich operacji nie otrzymamy takiego samego
układu jaki mieliśmy na początku. Czy można uzyskać dany na początku
układ jeśli dozwoloną operacją jest zamiana miejscami dowolnych dwóch
liczb?

15. Liczby 1, 2, . . . , 2002 są napisane po kolei na tablicy. W jednym ruchu
wybieramy 4 liczby i umieszczamy je w tych samych miejscach, które zaj-
mowały wcześniej ale w odwrotnej kolejności. Czy można otrzymać układ
2002, 2001, . . . , 2, 1 po skończonej ilości dozwolonych operacji.

16. Na tablicy o wymiarach m na n zapisane są liczby rzeczywiste. W jednym
ruchu zmieniamy jednocześnie znak wszystkich liczb będących w jednym
wierszu lub jednej kolumnie na przeciwny. Czy możemy dojść do takiej
sytuacji, że suma liczb w każdym wierszu i w każdej kolumnie jest nie-
ujemna?

17. Na tablicy mamy liczby od 1 do 1000001. Każdą z tych liczb zastępujemy
sumą jej cyfr. Postępujemy tak, aż do momentu gdy na tablicy będą same
cyfry. Jakich liczb będzie więcej 1 czy 3?

18. Na płaszczyźnie danych jest n punktów przy czym niektóre z nich są po-
łączone odcinkami. Wiadomo, że z każdego z nich wychodzi co najwyżej
11 odcinków. Udowodnij, że punkty te można pokolorować 4 kolorami tak
aby odcinków o obu końcach jednego koloru było co najwyżej n.
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