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1. Niezmienniki

W wielu zadaniach gªównym zagadnieniem jest sprawdzenie, czy przy u»yciu pewnych okre±lonych operacji
mo»na z wyj±ciowego uporz¡dkowania liczb w ci¡gu (rozmieszczenia liczb w tabeli, itp.) uzyska¢ pewna inna
sytuacje. Czasami mo»na udzieli¢ odpowiedzi przez zbadanie wszystkich mo»liwych sytuacji, jest to jednak»e
na ogóª zanadto pracochªonne. Ponadto cz¦sto takie badanie wszystkich mo»liwo±ci musiaªby by¢ bardzo szcze-
góªowe. Zaradzi¢ temu mo»e metoda niezmienników.
Niezmiennikiem jest wielko±¢ (zwykle liczba) opisuj¡ca pewna sytuacje i nie zmieniaj¡c¡ sie pod wpªywem do-
puszczalnych operacji. Je±li wiec te wielko±ci s¡ ró»ne dla wyj±ciowej i docelowej sytuacji, to jest oczywiste, »e
przej±cie od jednej do drugiej nie mo»e sie uda¢. Typowymi niezmiennikami s¡ iloczyn pewnych liczb, parzy-
sto±¢ liczby obiektów w pewnej podgrupie, reszty z dzielenia przez pewne liczby. Oczywi±cie gªówna trudno±ci¡
w stosowaniu takiej metody jest to, »e trzeba umie¢ wskaza¢ wielko±¢, która jest zachowywana przy naszych
operacjach i rozró»nia wyj±ciowa sytuacje od docelowej. Jednak»e rozwi¡zania oparte na niezmiennikach s¡
cz¦sto krótkie i efektowne.

2. Zadania

1. Mamy do dyspozycji baniak o pojemno±ci 12 litrów i butelk¦ 3-litrowa. Czy mo»emy odmierzy¢ dokªadnie
8 litrów wody?

2. 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.

3. 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?

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

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

mo»na otrzyma¢ tabele
+1 +1 +1
+1 -1 +1
+1 +1 +1

.

5. W kolejce czekaja trzy osoby. Co pewien czas dwie s¡siednie osoby zamieniaj¡ sie miejscami. Dowie±¢, »e
po parzystej liczbie takich zamian osoby nie ustawi¡ si¦ w kolejno±ci odwrotnej w stosunku do pocz¡tkowej
kolejno±ci.

6. (a) Danych jest 25 liczb −1. Wolno jednocze±nie zmieni¢ znak dokªadnie dwóch spo±ród tych liczb.
Sprawdzi¢, ze przez wielokrotne stosowanie tej operacji nie mo»na otrzyma¢ 25 liczb +1.

(b) Danych jest 15 liczb −1; dopuszczalna operacja polega na jednoczesnej zmianie znaku trzech liczb.
Zbada¢, czy wykonanie tej operacji parzyst¡ liczb¦ razy mo»e doprowadzi¢ do 15 liczb +1.

7. Na tablicy napisano sze±¢ liczb: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Za jednym razem mo»na dowolne dwie z nich zwi¦kszy¢ o 1.
Czy po pewnej liczbie kroków mo»na otrzyma¢ na tablicy wszystkie liczby równe?

8. W szatni na wieszakach wisi 20 kurtek. 17 dziewcz¡t jedna za drug¡ wchodzi do szatni i ka»da albo
zdejmuje i wiesza, albo zabiera z wieszaka dokªadnie jedn¡ kurtk¦. Czy po wyj±ciu dziewczynek z szatni
mo»e w niej zosta¢ 10 kurtek?

9. �abka skacze po prostej. Za pierwszym razem skoczyªa na odlegªo±¢ 1 cm, za drugim 3 cm w t¡ sam¡ lub
przeciwn¡ stron¦, za trzecim 5 cm w wybran¡ stron¦ itd. Czy mogªo si¦ tak zdarzy¢, »e po 57-mym skoku
»abka wróciªa do punktu wyj±cia?

10. Na stole le»¡ dwa stosy monet, w jednym jest ich 10, a w drugim 15. Dwóch graczy wykonuje na zmia-
n¦ podziaª dowolnie wybranego stosu na dwa mniejsze. Przegrywa ten z nich, który nie mo»e wykona¢
podziaªu. Czy tak¡ gr¦ mo»e wygra¢ drugi gracz?
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11. Na tablicy zostaªy zapisane liczby: 1, 2, 3, ..., 37. W jednym kroku ±cieramy z tablicy dwie liczby naraz i
zamiast nich zapisujemy na tablicy ich ró»nic¦. Czy liczb¡, która pozostanie ostatecznie na tablicy mo»e
by¢ 0?

12. Na tablicy wypisano 20 liczb: 1, 2, 3, ..., 20. W ka»dym kroku skre±lamy z tablicy dwie dowolne liczby
(nazwijmy je a i b), zapisuj¡c zamiast nich na tablicy liczb¦ obliczon¡ wedªug wzoru 2ab − 2a − 2b + 3.
Jak dobra¢ kolejno±¢ skre±lanych liczb, aby ostatnia liczba na tablicy byªa jak najwi¦ksza?

13. W grocie "Sezam" spotkali si¦ Ali Baba i czterdziestu rozbójników. AB napisaª na kartce papieru liczb¦
20 i przekazaª j¡ pierwszemu rozbójnikowi. Ci z kolei przekazuj¡ j¡ sobie po kolei i ka»dy albo dodaje
jeden do liczby znajduj¡cej si¦ na kartce, albo jeden od tej liczby odejmuje. Na koniec kartka wraca do
AB. Czy ostatecznie mo»e si¦ na niej znale¹¢ liczba 15?

14. Smok ma 200 gªów. Walcz¡cy z nim rycerz umie zadawa¢ cztery rodzaje ci¦c mieczem. Przy pierwszym
rodzaju rycerz ±cina 33 gªowy, ale 45 nowych odrasta. Przy drugim rodzaju rycerz ±cina 21 gªów i nic nie
odrasta. Przy trzecim rodzaju ±cinanych jest 17 gªów, ale 14 z nich odrasta. Czwarty typ jest wyj¡tkowo
pechowy- pozwala ±ci¡¢ tylko jedna smocza gªow¦, na miejscu której odrasta A» 349 nowych. Czy rycerz,
umiej¦tnie walcz¡c, ma szanse ±ci¡¢ wszystkie gªowy smoka tak, aby »adna nie odrosªa?

15. Dana jest tablica 3 × 5 wypeªniona liczbami −1. Ruch polega na zmianie znaku dokªadnie 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 zmazali±my 2 plusy lub 2 minusy,

(b) minusa gdy zmazali±my plusa i minusa.

Czy znak jaki pozostanie po n+m− 1 operacjach zale»y od kolejno±ci zmazywania znaków?

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

18. Na tablicy napisano liczby od 1 do 2007. Wybieramy dwie z nich, ±cieramy i dopisujemy ich ró»nice. Czy
ostatnia liczba, jaka pozostanie na tablicy, mo»e by¢ 27?

19. W ka»dym wierzchoªku 18-k¡ta foremnego le»y kamie«. Ruch polega na przeªo»eniu dowolnych dwóch
kamieni na s¡siaduj¡cy wierzchoªek (tzn. je±li dane s¡ trzy kolejne wierzchoªki A B C i w ka»dym z
wierzchoªków A i C znajduje sie przynajmniej 1 kamie« to w jednym ruchu mo»emy te kamienie przeªo»y¢
na wierzchoªek B). Czy mo»na uzyska¢ w ten sposób wszystkie kamienie w jednym wierzchoªku.? 10.
W tablic¦ o wymiarach 8 × 8 wpisano 64 liczby rzeczywiste. W jednym ruchu mo»emy zmieni¢ znaki
wszystkich liczb stoj¡cych w pewnej kolumnie lub w pewnym wierszu. Udowodni¢ , »e wykonuj¡c tylko
takie ruchy mo»na spowodowa¢, aby sumy liczb stoj¡cych w ka»dym wierszu i w ka»dej kolumnie byªy
nieujemne.

20. Czy szachownice 10× 10 da si¦ pokryc w caªo±ci 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 pozostaªy trzy karty. Dlaczego jest to niezgodne z zasadami gry?

23. We wn¦trzu trójk¡ta równobocznego o boku 18 jest 666 punktów. Udowodni¢ , »e pewne trzy z nich tworz¡
trójk¡t o obwodzie co najwy»ej 3.

24. W kwadracie o boku 4 danych jest 17 punktów. Pokaza¢, ze istniej , a w±ród nich dwa odlegªe o co najwy»ej
o
√
2.

25. Maj¡c dany trójmian kwadratowy f(x) mo»emy zamieni¢ go na jeden z trójmianów: x2f(1 + 1x ) lub
(x−1)2f( 1x−1 ) . Czy za pomoc¡ tych operacji mo»na z trójmianu x2+5x−6 otrzyma¢ trójmian x2+11x+8?

26. 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.

27. 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?
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