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Niezmienniki matematyczne

Spotyka si¦ czasem zadanie o nast¦puj¡cym szkielecie: mamy dany pewien ukªad wyj±ciowy, pewn¡
operacj¦, któr¡ mo»emy zmienia¢ ten ukªad i ukªad ko«cowy, do którego mamy doj±¢. Niestety, naj-
cz¦±ciej zadanie nie tyle ka»¡ nam przej±¢ od ukªadu pocz¡tkowego do ko«cowego, tylko pytaj¡ czy jest
to mo»liwe... S¡ wi¦c dwie mo»liwo±ci - albo si¦ da (wtedy pokazujemy jak to zrobi¢) albo próbujemy
i próbujemy i próbujemy i... przekonujemy si¦, »e nie da rady. Co wtedy? Jak pokaza¢, »e co± nie jest
mo»liwe?

Wtedy z pomoc¡ przychodzi nam metoda niezmienników. Niezmiennikiem jest pewna specjalnie
dobrana wielko±¢, która opisuje ka»dy z powstaj¡cych kolejno ukªadów tak, »eby nie zmieniaªa si¦
przy naszej operacji. I teraz: je±li dodatkowo nasza wielko±¢ (”niezmiennik”) jest ró»na dla sytuacji
pocz¡tkowej i ko«cowej, to mamy ju» gotowe uzasadnienie dlaczego nie da si¦ przej±¢ od sytuacji
wyj±ciowej do ko«cowej!

Przykªadowymi niezmiennikami s¡: iloczyn pewnych liczb, parzysto±¢ liczby obiektów w pewnej
grupie, reszty z dzielenia przez pewne liczby. Oczywi±cie gªówna trudno±¢ le»y we wskazaniu takiego
niezmiennika, który jest zachowywany przy naszych operacjach i rozró»nia wyj±ciowa sytuacj¦ od do-
celowej.

1. Mamy 5 kawaªków papieru. W ka»dym ruchu mo»emy wybra¢ sobie kartk¦ i przerwa¢ na 4
cz¦±ci. Czy po pewnym czasie mo»emy otrzyma¢ dokªadnie 2008 kartek papieru.

2. Mamy dana liczb¦ 2007! = 1 · 2 · ... · 2007. Obliczamy sum¦ cyfr tej liczby, nast¦pnie sum¦ cyfr
tak otrzymanej liczby i tak dalej. Post¦pujemy tak, a» otrzymamy liczb¦ jednocyfrowa. Jaka
to b¦dzie liczba?

3. Mamy 17 skarpetek »óªtych, 15 skarpetek czerwonych i 13 niebieskich. Ruch polega na zmie-
nieniu dwóch skarpetek ró»nych kolorów na par¦ skarpetek w tym trzecim kolorze. Czy mo»na
osi¡gn¡¢ wszystkie skarpetki w jednym kolorze.

4. Na tablicy jest m minusów i n plusów. Dozwolony ruch polega na zmazaniu dwóch dowolnych
znaków i wpisanie znaku odpowiednio:

• plusa gdy zmazali±my 2 plusy lub 2 minusy,
• minusa gdy zmazali±my plusa i minusa.

Czy znak jaki pozostanie po n+m− 1 operacjach zale»y od kolejno±ci zmazywania znaków?
5. Wzdªu» okr¦gu w dowolnej kolejno±ci zostaªy napisane cztery jedynki i pi¦¢ zer. W odst¦pach

mi¦dzy dwoma jednakowymi cyframi wpisujemy 1, a mi¦dzy ró»nymi 0, po czy zmazujemy
cyfry, które byªy napisane wcze±niej. Czy powtarzaj¡c t¡ operacj¦ mo»na doj±¢ do sytuacji
gdy wszystkie cyfry na okr¦gu b¦d¡ zerami?

6. Dane jest koªo które jest rozci¦te na 10 wycinków. W ka»dym z nich znajduje si¦ 1 pionek. W
jednym ruchu mo»emy przesun¡¢ dokªadnie dwa pionki do s¡siednich wycinków w taki sposób
aby jeden poruszaª si¦ zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a drugi przeciwnie. Czy mo»na po
sko«czonej liczbie operacji umie±ci¢ wszystkie pionki w jednym wycinku?

7. Karol i Michaª graj¡ w nast¦puj¡c¡ gr¦. Na stole jest 2009 monet. Gra polega na zabraniu
ze stoªu 1, 2, ..., 11 lub 12 monet. Zaczyna Karol. Wygrywa ten z nich, który we¹mie ostatni¡
monet¦. Czy który± z nich ma strategi¦ wygrywaj¡c¡? Co je±li jest na pocz¡tku 2010, 20114
lub 2012 monet?

8. Gramy jak w poprzednim zadaniu, ale mo»na zabiera¢ 5, 6, ..., 10 lub 11 monet. Co wtedy?
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9. (Pewnie znacie, ale...) Czy konik mo»e przej±¢ z jednego wierzcholka szachownicy do przeciw-
nego b¦d¡c w ka»dym polu tylko jeden raz?

10. Na okr¦gu napisano n liczb naturalnych. Operacja polega na wpisaniu mi¦dzy ka»dymi s¡sia-
duj¡cymi liczbami ich najwi¦kszego wspólnego dzielnika, a nast¦pnie zmazaniu liczb które byªy
na okr¦gu na pocz¡tku. Z nowo powstaªymi n liczbami post¦pujemy analogicznie. Udowodnij,
»e po sko«czonej ilo±ci takich operacji wszystkie liczby na okr¦gu b¦d¡ równe.

11. Ka»dy poseª ma w sejmie nie wi¦cej ni» 3 wrogów. Podziel sejm na dwie cz¦±ci tak aby ka»dy
poseª w swojej cz¦±ci miaª co najwy»ej 1 wroga.

12. Przy okr¡gªym stole zasiada 2n rycerzy. Ka»dy z nich ma co najwy»ej n − 1 wrogów. Udo-
wodnij, »e mo»na ich tak posadzi¢ aby ka»dy rycerz siedziaª obok swojego przyjaciela.

13. W ka»dym polu tablicy kwadratowej o dªugo±ci 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 mo»emy doj±¢ zaczynaj¡c od zadanej tablicy nazywa si¦
charakterystyk¡ tablicy. Jakie warto±ci mo»e przyjmowa¢ charakterystyka?

14. W ka»dym polu tablicy kwadratowej o dªugo±ci 8 zapisana jest liczba caªkowita. Na tablicy
mo»emy wybra¢ dowolny kwadrat o dªugo±ci 3 lub 4 i zwi¦kszy¢ o 1 wszystkie liczby znajduj¡ce
si¦ w tym kwadracie. Czy zawsze przy pomocy takich dziaªa« mo»na przeksztaªci¢ tablic¦
wyj±ciow¡ w tablic¦ w której wszystkie liczby s¡ podzielne przez 3 (czy mo»na uzyska¢ tablic¦
z parzystymi liczbami)?

15. Na tablicy mamy zapisane liczby i = 1, 2, . . . , 2000. Dozwolona operacja polega na wyborze
dwóch liczb a, b. Nast¦pnie ±cieramy je i piszemy na tablicy liczb¦ ab + a + b. Po 1999
takich operacjach na tablicy zostanie jedna liczba. Czy jej warto±¢ zale»y od tego jakie liczby
b¦dziemy wybierali? Je±li tak to podaj co najmniej 2 warto±ci jakie mo»e ona przyj¡¢. Je±li
nie to znajd¹ j¡.

16. Liczby 1, 2, . . . , n s¡ ustawione w pewnej kolejno±ci. W jednym ruchu wolno nam zamieni¢
miejscami dowolne dwie stoj¡ce obok siebie liczby. Udowodnij »e po nieparzystej liczbie takich
operacji nie otrzymamy takiego samego ukªadu jaki mieli±my na pocz¡tku. Czy mo»na uzyska¢
dany na pocz¡tku ukªad je±li dozwolon¡ operacj¡ jest zamiana miejscami dowolnych dwóch
liczb?

17. Liczby 1, 2, . . . , 2002 s¡ napisane po kolei na tablicy. W jednym ruchu wybieramy 4 liczby i
umieszczamy je w tych samych miejscach, które zajmowaªy wcze±niej ale w odwrotnej kolejno-
±ci. Czy mo»na otrzyma¢ ukªad 2002, 2001, . . . , 2, 1 po sko«czonej ilo±ci dozwolonych operacji.

18. Na tablicy o wymiarach m na n zapisane s¡ liczby rzeczywiste. W jednym ruchu zmieniamy
jednocze±nie znak wszystkich liczb b¦d¡cych w jednym wierszu lub jednej kolumnie na prze-
ciwny. Czy mo»emy doj±¢ do takiej sytuacji, »e suma liczb w ka»dym wierszu i w ka»dej
kolumnie jest nieujemna?

19. Na tablicy mamy liczby od 1 do 1000001. Ka»d¡ z tych liczb zast¦pujemy sum¡ jej cyfr.
Post¦pujemy tak, a» do momentu gdy na tablicy b¦d¡ same cyfry. Jakich liczb b¦dzie wi¦cej
1 czy 3?

20. Na pªaszczy¹nie danych jest n punktów przy czym niektóre z nich s¡ poª¡czone odcinkami.
Wiadomo, »e z ka»dego z nich wychodzi co najwy»ej 11 odcinków. Udowodnij, »e punkty
te mo»na pokolorowa¢ 4 kolorami tak aby odcinków o obu ko«cach jednego koloru byªo co
najwy»ej n.

21. Na pªaszczy¹nie danych jest n punktów z których »adne 3 nie s¡ wspóªliniowe oraz n prostych
z których »adne dwie nie s¡ równolegªe. Udowodnij, »e z tych punktów mo»na poprowadzi¢
proste prostopadªe do tych prostych tak aby »adne 2 prostopadªe nie przecinaªy si¦ oraz do
ka»dej prostej zostaªa poprowadzona dokªadnie jedna prostopadªa.

22. Danych jest 2n punktów na pªaszczy¹nie (»adne 3 nie s¡ wspóªliniowe). Spo±ród nich dokªadnie
n jest biaªych a n czarnych. Czy punkty te mo»na poª¡czy¢ n odcinkami w taki sposób, aby
jeden z ko«ców odcinka byª biaªy a drugi czarny oraz aby »adne dwa odcinki si¦ nie przecinaªy?

23. Maj¡c dany trójmian kwadratowy f(x)mo»emy zamieni¢ go na jeden z trójmianów: x2f(x+ 1
x )

lub (x − 1)2f( 1
x−1 ). Czy za pomoc¡ tych operacji mo»na z trójmianu x2 + 5x − 6 otrzyma¢

trójmian x2 + 11x+ 8?
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