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Niezmienniki matematyczne

Spotyka się czasem zadanie o następującym szkielecie: mamy dany pewien układ wyjściowy,
pewną operację, którą możemy zmieniać ten układ i układ końcowy, do którego mamy dojść.
Niestety, najczęściej zadanie nie tyle każą nam przejść od układu początkowego do końcowego,
tylko pytają czy jest to możliwe... Są więc dwie możliwości - albo się da (wtedy pokazujemy
jak to zrobić) albo próbujemy i próbujemy i próbujemy i... przekonujemy się, że nie da rady.
Co wtedy? Jak pokazać, że coś nie jest możliwe?

Wtedy z pomocą przychodzi nam metoda niezmienników. Niezmiennikiem jest pewna spe-
cjalnie dobrana wielkość, która opisuje każdy z powstających kolejno układów tak, żeby nie
zmieniała się przy naszej operacji. I teraz: jeśli dodatkowo nasza wielkość (”niezmiennik”) jest
różna dla sytuacji początkowej i końcowej, to mamy już gotowe uzasadnienie dlaczego nie da
się przejść od sytuacji wyjściowej do końcowej!

Przykładowymi niezmiennikami są: iloczyn pewnych liczb, parzystość liczby obiektów w
pewnej grupie, reszty z dzielenia przez pewne liczby. Oczywiście główna trudność leży we
wskazaniu takiego niezmiennika, który jest zachowywany przy naszych operacjach i rozróżnia
wyjściowa sytuację od docelowej.

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. 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?

5. 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?

6. Na stole leżą dwa stosy monet, w jednym jest ich 10, a w drugim 15. Dwóch graczy
wykonuje na zmianę podział dowolnie wybranego stosu na dwa mniejsze. Przegrywa
ten z nich, który nie może wykonać podziału. Czy taką grę może wygrać drugi gracz?

7. 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?
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8. 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?

9. 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 skarpetki w jednym kolorze.

10. 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?

11. Czy szachownice 10× 10 da się pokryc w całości klockami: a) 3× 1, b) 4× 1 ?
12. Czy konik moze przejsc z jednego wierzcholka szachownicy do przeciwnego bedac w

kazdym polu tylko jeden raz?
13. Mając dany trójmian kwadratowy f(x) możemy zamienić go na jeden z trójmianów:

x2f(1 + 1
x) lub (x − 1)2f( 1

x−1) . Czy za pomocą tych operacji można z trójmianu
x2 + 5x− 6 otrzymać trójmian x2 + 11x+ 8?

14. 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?

15. Czy można pokryć szachownicę o wymiarach 13× 13 czterdziestoma dwoma klockami
o wymiarach 4× 1 w taki sposób, aby tylko środkowe pole szachownicy pozostało nie
zakryte?

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

17. Wyznaczyć największa możliwa długość ciągu kolejnych liczb całkowitych, z których
każda można przedstawić w postaci x3 + 2y2 dla pewnych liczb całkowitych x, y.

18. W każdym polu kwadratowej tablicy o rozmiarach n×n napisana jest liczba całkowita.
Możemy wielokrotnie wykonywać następująca operacje: Wybieramy dowolne pole ta-
beli 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.

19. 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.

20. Na okręgu jest umieszczonych n lampek; każda może być włączona albo wyłączona.
Wykonujemy serie ruchów; w każdym ruchu wybieramy k kolejnych lampek i zmie-
niamy 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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