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1. Niezmienniki
W wielu zadaniach głównym zagadnieniem jest sprawdzenie, czy przy użyciu pewnych określonych operacji
można z wyjściowego uporządkowania liczb w ciągu (rozmieszczenia liczb w tabeli, itp.) uzyskać pewna inna
sytuacje. Czasami można udzielić odpowiedzi przez zbadanie wszystkich możliwych sytuacji, jest to jednakże
na ogół zanadto pracochłonne. Ponadto często takie badanie wszystkich możliwości musiałby być bardzo szcze-
gółowe. Zaradzić temu może metoda niezmienników.
Niezmiennikiem jest wielkość (zwykle liczba) opisująca pewna sytuacje i nie zmieniającą sie pod wpływem do-
puszczalnych operacji. Jeśli wiec te wielkości są różne dla wyjściowej i docelowej sytuacji, to jest oczywiste, że
przejście od jednej do drugiej nie może sie udać. Typowymi niezmiennikami są iloczyn pewnych liczb, parzy-
stość liczby obiektów w pewnej podgrupie, reszty z dzielenia przez pewne liczby. Oczywiście główna trudnością
w stosowaniu takiej metody jest to, że trzeba umieć wskazać wielkość, która jest zachowywana przy naszych
operacjach i rozróżnia wyjściowa sytuacje od docelowej. Jednakże rozwiązania oparte na niezmiennikach są
często krótkie i efektowne.

2. Zadania
1. Mamy do dyspozycji baniak o pojemności 12 litrów i butelkę 3-litrowa. Czy możemy odmierzyć dokładnie

8 litrów wody?

2. 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.

3. Mamy dana liczbę 2007! = 1·2·...·2007. Obliczamy sumę cyfr tej liczby, następnie sumę cyfr tak otrzymanej
liczby i tak dalej. Postępujemy tak, aż otrzymamy liczbę jednocyfrowa. Jaka to będzie liczba?

4. Operacja polega na zmianie znaków wszystkich liczb w jednym wierszu albo w jednej kolumnie. Zbadać,

czy w ten sposób z tabeli
+1 -1 +1
-1 +1 -1
+1 -1 +1

można otrzymać tabele
+1 +1 +1
+1 -1 +1
+1 +1 +1

.

5. W kolejce czekaja trzy osoby. Co pewien czas dwie sąsiednie osoby zamieniają sie miejscami. Dowieść, że
po parzystej liczbie takich zamian osoby nie ustawią się w kolejności odwrotnej w stosunku do początkowej
kolejności.

6. (a) Danych jest 25 liczb −1. Wolno jednocześnie zmienić znak dokładnie dwóch spośród tych liczb.
Sprawdzić, ze przez wielokrotne stosowanie tej operacji nie można otrzymać 25 liczb +1.

(b) Danych jest 15 liczb −1; dopuszczalna operacja polega na jednoczesnej zmianie znaku trzech liczb.
Zbadać, czy wykonanie tej operacji parzystą liczbę razy może doprowadzić do 15 liczb +1.

7. Na tablicy napisano sześć liczb: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Za jednym razem można dowolne dwie z nich zwiększyć o 1.
Czy po pewnej liczbie kroków można otrzymać na tablicy wszystkie liczby równe?

8. W szatni na wieszakach wisi 20 kurtek. 17 dziewcząt jedna za drugą wchodzi do szatni i każda albo
zdejmuje i wiesza, albo zabiera z wieszaka dokładnie jedną kurtkę. Czy po wyjściu dziewczynek z szatni
może w niej zostać 10 kurtek?

9. Żabka skacze po prostej. Za pierwszym razem skoczyła na odległość 1 cm, za drugim 3 cm w tą samą lub
przeciwną stronę, za trzecim 5 cm w wybraną stronę itd. Czy mogło się tak zdarzyć, że po 57-mym skoku
żabka wróciła do punktu wyjścia?

10. Na stole leżą dwa stosy monet, w jednym jest ich 10, a w drugim 15. Dwóch graczy wykonuje na zmia-
nę podział dowolnie wybranego stosu na dwa mniejsze. Przegrywa ten z nich, który nie może wykonać
podziału. Czy taką grę może wygrać drugi gracz?
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11. Na tablicy zostały zapisane liczby: 1, 2, 3, ..., 37. W jednym kroku ścieramy z tablicy dwie liczby naraz i
zamiast nich zapisujemy na tablicy ich różnicę. Czy liczbą, która pozostanie ostatecznie na tablicy może
być 0?

12. Na tablicy wypisano 20 liczb: 1, 2, 3, ..., 20. W każdym kroku skreślamy z tablicy dwie dowolne liczby
(nazwijmy je a i b), zapisując zamiast nich na tablicy liczbę obliczoną według wzoru 2ab − 2a − 2b + 3.
Jak dobrać kolejność skreślanych liczb, aby ostatnia liczba na tablicy była jak największa?

13. W grocie "Sezam" spotkali się Ali Baba i czterdziestu rozbójników. AB napisał na kartce papieru liczbę
20 i przekazał ją pierwszemu rozbójnikowi. Ci z kolei przekazują ją sobie po kolei i każdy albo dodaje
jeden do liczby znajdującej się na kartce, albo jeden od tej liczby odejmuje. Na koniec kartka wraca do
AB. Czy ostatecznie może się na niej znaleźć liczba 15?

14. Smok ma 200 głów. Walczący z nim rycerz umie zadawać cztery rodzaje cięc mieczem. Przy pierwszym
rodzaju rycerz ścina 33 głowy, ale 45 nowych odrasta. Przy drugim rodzaju rycerz ścina 21 głów i nic nie
odrasta. Przy trzecim rodzaju ścinanych jest 17 głów, ale 14 z nich odrasta. Czwarty typ jest wyjątkowo
pechowy- pozwala ściąć tylko jedna smocza głowę, na miejscu której odrasta Aż 349 nowych. Czy rycerz,
umiejętnie walcząc, ma szanse ściąć wszystkie głowy smoka tak, aby żadna nie odrosła?

15. Dana jest tablica 3 × 5 wypełniona liczbami −1. Ruch polega na zmianie znaku dokładnie dwóch liczb.
Rozstrzygnij, czy mozna wszystkie liczby zamienic na jedynki.

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

(a) plusa gdy zmazaliśmy 2 plusy lub 2 minusy,
(b) minusa gdy zmazaliśmy plusa i minusa.

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

17. Mamy 17 skarpetek żółtych, 15 skarpetek czerwonych i 13 niebieskich. Ruch polega na zmienieniu dwóch
skarpetek różnych kolorów na parę skarpetek w tym trzecim kolorze. Czy można osiągnąć wszystkie skar-
petki w jednym kolorze.

18. Na tablicy napisano liczby od 1 do 2007. Wybieramy dwie z nich, ścieramy i dopisujemy ich różnice. Czy
ostatnia liczba, jaka pozostanie na tablicy, może być 27?

19. W każdym wierzchołku 18-kąta foremnego leży kamień. Ruch polega na przełożeniu dowolnych dwóch
kamieni na sąsiadujący wierzchołek (tzn. jeśli dane są trzy kolejne wierzchołki A B C i w każdym z
wierzchołków A i C znajduje sie przynajmniej 1 kamień to w jednym ruchu możemy te kamienie przełożyć
na wierzchołek B). Czy można uzyskać w ten sposób wszystkie kamienie w jednym wierzchołku.? 10.
W tablicę o wymiarach 8 × 8 wpisano 64 liczby rzeczywiste. W jednym ruchu możemy zmienić znaki
wszystkich liczb stojących w pewnej kolumnie lub w pewnym wierszu. Udowodnić , że wykonując tylko
takie ruchy można spowodować, aby sumy liczb stojących w każdym wierszu i w każdej kolumnie były
nieujemne.

20. Czy szachownice 10× 10 da się pokryc w całości klockami: a) 3× 1, b) 4× 1 ?

21. Czy konik moze przejsc z jednego wierzcholka szachownicy do przeciwnego bedac w kazdym polu tylko
jeden raz?

22. Po rozgrywce w seta pozostały trzy karty. Dlaczego jest to niezgodne z zasadami gry?

23. We wnętrzu trójkąta równobocznego o boku 18 jest 666 punktów. Udowodnić , że pewne trzy z nich tworzą
trójkąt o obwodzie co najwyżej 3.

24. W kwadracie o boku 4 danych jest 17 punktów. Pokazać, ze istniej , a wśród nich dwa odległe o co najwyżej
o
√
2.

25. Mając dany trójmian kwadratowy f(x) możemy zamienić go na jeden z trójmianów: x2f(1 + 1x ) lub
(x−1)2f( 1x−1 ) . Czy za pomocą tych operacji można z trójmianu x2+5x−6 otrzymać trójmian x2+11x+8?

26. 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.

27. 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?
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