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Trudniejsze niezmienniki - zadania.
1. Czy można pokryć szachownicę o wymiarach 13× 13 czterdziestoma dwoma klockami o wy-

miarach 4× 1 w taki sposób, aby tylko środkowe pole szachownicy pozostało nie zakryte?

2. Przy okrągłym stole zasiada 2n rycerzy. Każdy z nich ma co najwyżej n − 1 wrogów. Udo-
wodnij, że można ich tak posadzić aby każdy rycerz siedział obok swojego przyjaciela.

3. (LX OM, etap 1, zad. 9) Dana jest tablica 2008× 2008. Dwaj gracze na przemian wykonują
ruchy, z których każdy polega na wybraniu białego albo czarnego pionka i postawieniu go
na wybranym wolnym polu. Wygrywa ten, którego ruch doprowadził do powstania ciągu 5
kolejnych pionków tego samego koloru w linii pionowej, poziomej lub ukośnej. Zbadać, czy
istnieje strategia dla gracza rozpoczynającego grę zapewniająca mu zwycięstwo.

4. (LIX OM, etap 2, zad. 1) Wyznaczyć największa możliwa długość ciągu kolejnych liczb całko-
witych, z których każda można przedstawić w postaci x3+2y2 dla pewnych liczb całkowitych
x, y.

5. (LIX OM, etap 2, zad.4) W każdym polu kwadratowej tablicy o rozmiarach n× n napisana
jest liczba całkowita. Możemy wielokrotnie wykonywać następująca operacje: Wybieramy
dowolne pole tabeli i zmniejszamy wpisana wen liczbę o liczbę pól sąsiednich (mających
wspólny bok z wybranym polem), zaś każda z liczb wpisanych w pola sąsiednie zwiększamy
o 1. Dla każdej liczby całkowitej n rozstrzygnąć, czy z dowolnej początkowej tabeli, w której
suma wszystkich n2 liczb jest równa zeru, można otrzymać tabele składająca sie z samych
zer.

6. (LVIII OM, etap 2, zad.3) Z n2 płytek w kształcie trójkąta równobocznego o boku 1 ułożono
trójkąt równoboczny o boku n. Każda płytka jest z jednej strony biała, a z drugiej czarna.
Ruch polega na wykonaniu następujących czynności: Wybieramy płytkę P mająca wspólne
boki z co najmniej dwiema płytkami, których widoczne strony maja kolor inny niż widoczna
strona płytki P. Następnie odwracamy płytkę P na druga stronę. Dla każdego n2 rozstrzygnąć,
czy istnieje początkowe ułożenie płytek, pozwalające wykonać nieskończony ciąg ruchów.

7. (LVII OM, etap 3, zad.4) Na trójce liczb wykonujemy następująca operacje. Wybieramy dwie
spośród tych liczb i zastępujemy je ich suma oraz ich iloczynem, pozostała liczba nie ulega
zmianie. Rozstrzygnąć, czy rozpoczynając od trójki (3, 4, 5) i wykonując te operacje możemy
ponownie uzyskać trojkę liczb będących długościami boków trójkąta prostokątnego.

8. Na okręgu jest umieszczonych n lampek; każda może być włączona albo wyłączona. Wy-
konujemy serie ruchów; w każdym ruchu wybieramy k kolejnych lampek i zmieniamy ich
stan: wyłączone włączamy, a włączone wyłączamy (liczba k nie zmienia się w trakcie tego
postępowania). Na początku wszystkie lampki są wyłączone. Dla ustalonej liczby naturalnej
n wyznaczyć wszystkie liczby naturalne K ¬ n, dla których jest możliwe uzyskanie stanu z
dokładnie jedną lampką włączoną.
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