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Permutacje - praktyka

W poni»szych zadaniach czasami trzeba bezpo±rednio zastosowa¢ wiedz¦ na temat permutacji
(rozkªad na cykle rozª¡czne, parzysto±¢, itp.), a czasami nie � ale my±lenie o zjawiskach typowych
dla permutacji, takich jak cykle, oka»e si¦ mimo to po»yteczne.

1. Na linii energetycznej stoj¡ 3 ptaki. Co minut¦ pewne dwa ptaki stoj¡ce obok siebie zamieniaj¡
si¦ miejscami. Czy po parzystej liczbie takich zamian mog¡ ustawi¢ si¦ w kolejno±ci przeciwnej
ni» pocz¡tkowa kolejno±¢?

2. Uogólnij poprzednie zadanie: dla jakich n po parzystej liczbie zamian n ptaków stoj¡cych na
drucie mo»liwe jest uzyskanie kolejno±ci przeciwnej ni» pocz¡tkowa?

3. Rozpatrujemy pudeªko rozmiaru 5 × 5, w którym umieszczone s¡ 24 klocki jednostkowe
oznaczone liczbami od 1 do 24, za± pozostaªe pole jest puste. Mo»emy wykonywa¢ ruchy
polegaj¡ce na przesuni¦ciu klocka na pole s¡siaduj¡ce z lewej lub prawej strony, od góry albo
od doªu � o ile to s¡siednie pole jest wolne. Czy przez wielokrotne wykonywanie takich
ruchów mo»na przej±¢ z pierwszego z poni»szych ustawie« do drugiego?
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(Wskazówka: wypisz po kolei wszystkie liczby z pierwszego wiersza, potem z drugiego itp.
Otrzymany ci¡g potraktuj jako permutacj¦ z S24 i zastanów si¦ nad jej parzysto±ci¡.)

4. W sytuacji z poprzedniego zadania: czy z ka»dej pozycji pocz¡tkowej mo»na doj±¢ do jednej
z dwóch pozycji wskazanych powy»ej?

5. Rozpatrzmy analogiczne pudeªko rozmiaru 4 × 4 z klockami jednostkowymi oznaczonymi
liczbami od 1 do 15. Czy wówczas mo»na wykona¢ poni»sze przej±cie?
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(Wskazówka: Pomy±l, dlaczego dowód z przypadku 5× 5 nie dziaªa i zastanów si¦, co mo»na
w nim zmieni¢.)
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6. W pewnym mie±cie mieszka n rodzin, ka»da we wªasnym domu. Pewnego dnia wszystkie
rodziny jednocze±nie przeprowadzaj¡ si¦ do innych domów. Po przeprowadzce ka»da rodzina
mieszka w nowym wªasnym domu.

Udowodnij, »e ka»dy dom mo»na pomalowa¢ na biaªo, »óªto lub czerwono w taki sposób, by
stary i nowy dom dowolnej rodziny nie miaªy tego samego koloru.

(Wskazówka: Przyjmijmy, »e pewna rodzina przeprowadziªa si¦ z domu X1 do domu X2,
rodzina mieszkaj¡ca przedtem w domu X2 przeprowadziªa si¦ domu X3 itd. Utwórz cykl
X1 → X2 → X3 → . . . i wykorzystaj takie cykle do pomalowania domów.)

Czy zawsze da si¦ to zrobi¢ u»ywaj¡c tylko dwóch kolorów?

7. W pewnym mie±cie mieszka n rodzin, ka»da we wªasnym domu.

Jednego dnia mo»e nast¡pi¢ dowolna liczba wymian domów. Wymiana polega na tym, »e
rodzina mieszkaj¡ca w domu X przeprowadza si¦ do domu Y , a rodzina, która mieszkaªa w
domu Y , przeprowadza si¦ do domu X.

Ponadto ka»da rodzina mo»e w ci¡gu jednego dnia przeprowadzi¢ si¦ co najwy»ej jeden raz.

Udowodnij, »e w ci¡gu dwóch dni mo»na w dowolny sposób rozmie±ci¢ n rodzin w n domach.

(Wskazówka: Uzasadnij, »e wystarczy przedstawi¢ dowolny cykl jako iloczyn στ , gdzie τ
jest iloczynem transpozycji nie maj¡cych wspólnych zamienianych elementów i podobnie σ.
Znajd¹ to przedstawienie.)

8. W mistrzostwach startuje 100 dru»yn. Ka»da dru»yna rozegraªa jeden mecz pierwszego dnia
oraz jeden mecz drugiego dnia.

Wyka», »e po dwóch dniach zawodów mo»na znale¹¢ 50 dru»yn, z których »adne dwie nie
rozegraªy jeszcze mi¦dzy sob¡ »adnego meczu.

(Wskazówka: Zaªó»my, »e dru»yna X1 graªa z dru»yn¡ X2. Niech X3 b¦dzie drug¡ dru»yn¡, z
któr¡ graªa dru»yna X2. Niech X4 b¦dzie drug¡ dru»yn¡, z któr¡ graªa dru»yna X3 itd.
Uzasadnij, »e w ten sposób powstaje cykl X1 → X2 → X3 → . . . i zastanów si¦ nad
parzysto±ci¡/nieparzysto±ci¡ jego dªugo±ci.)

9. Niniejsza lista skªada si¦ z 9 zada«. Przypu±¢my, »e na sali jest 9 uczniów, ka»dy rozwi¡zaª
dokªadnie dwa zadania, a ka»de zadanie zostaªo rozwi¡zane przez dokªadnie dwóch uczniów.

Udowodnij, »e mo»na tak poprowadzi¢ zaj¦cia, by ka»dy ucze« rozwi¡zaª na tablicy jedno
zadanie oraz ka»de zadanie zostaªo rozwi¡zane na tablicy.
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