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Zadania o podziale figur na mniejsze, przystaj¹ce czê�ci przy ewentual-
nym zachowaniu pewnych dodatkowych warunków czêsto wystêpuj¹ w�ród
³amig³ówek matematycznych. Nie wymagaj¹ na ogó³ ¿adnej specjalistycz-
nej wiedzy, jedynie wyobra�ni geometrycznej i odrobiny wprawy.

Prezentowane ni¿ej zadania pochodz¹ z ró¿nych edycji Miêdzynarodowych
Mistrzostw wGrachMatematycznych i Logicznych. U³o¿one s¹ ze wzglêdu
na rosn¹cy stopieñ trudno�ci, co powinno u³atwiæ ich rozwi¹zywanie. Wiêk-
szy wybór zadañ z tego konkursu mo¿na znale�æ na stronie internetowej
http://www.gmil.prv.pl (docelowo maj¹ siê tam znale�æ wszystkie zadania
wraz z odpowiedziami i szkicami rozwi¹zañ).

W poni¿szych zadaniach dan¹ figurê nale¿y podzieliæ na przystaj¹ce czê-
�ci, choæ czasem zabronione jest odwracanie czê�ci podzia³u na drug¹
stronê (wiêc przystawanie realizuje siê jedynie przez przesuniêcie i obrót).
W niektórych przypadkach linie podzia³u musz¹ przebiegaæ wzd³u¿ zazna-
czonych linii, a wierzcho³ki musz¹ wypadaæ w punktach kratowych. Figury
uzyskane z podzia³u zawsze s¹ spójne (tzn. pozostaj¹ �w jednym kawa³-
ku�) i ¿adna nie mo¿e sk³adaæ siê z czê�ci maj¹cych tylko jeden punkt
wspólny. Je�li figury uzyskane z podzia³u zawieraj¹ jakie� dodatkowe ele-
menty (np. drzewa), nie musz¹ one wypadaæ w tym samym miejscu.

Rozwi¹zania zadañ oznaczonych liter¹ a) znajdziecie na koñcu numeru,
przyk³ady b) pozostawiamy do samodzielnego rozwi¹zania. Na odpowie-
dzi czekamy do 30 wrze�nia.

Podziel dzia³kê
Samouczek zadaniowy

Podziel dzia³kê

Wy³owione z sieci
Fair division
http://www.math.hmc.edu/~su/fairdivision/
http://www.colorado.edu/education/DMP/fair_division.html
http://www.ctl.ua.edu/math103/FairDiv/fairdiv.htm

Opis dok³adnych i przybli¿onych algorytmów sprawiedliwego podzia³u.

Podzia³ on-line
http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/SocialScience/Markers.shtml
(lub .../LoneDivider.shtml, lub�/SealedBids.shtml)

Opisy metod sprawiedliwego podzia³u wraz z interaktywnymi animacjami.
wy³owi³ Wojciech G³odek
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1a. Fina³ miêdzynarodowy 1998

Ojciec Izydor � w³a�ciciel parceli z rysun-
ku � zamierza j¹ podzieliæ pomiêdzy trzech
synów w taki sposób, aby wszystkie czê-
�ci by³y przystaj¹cymi wielok¹tami z³o¿o-
nymi z ca³ych kratek. Zaznacz ten podzia³.

2a. Fina³ miêdzynarodowy 1999

Stary Szulej, zwany Figowcem, posiada³
dzia³kê obsadzon¹ drzewami figowymi (na
rysunku drzewa zaznaczono kropkami).
Po jego �mierci trzeba by³o podzieliæ ten
terenmiêdzy sze�cioro dzieci. Zadanie nie
by³o ³atwe, bo ka¿de za¿¹da³o parceli tego
samego kszta³tu co pozosta³e oraz posia-
daj¹cej drzewo figowe. Pomó¿ notariuszo-
wi dokonaæ podzia³u.

3a. Lista treningowa � Bobowicko 1997

Kwadratow¹ dzia³kê podziel na cztery czê-
�ci jednakowego kszta³tu i wielko�ci tak
aby:
� ka¿da czê�æ z³o¿ona by³a z ca³ych kra-
tek,
� ka¿da czê�æ zawiera³a kratkê z klonem
(kropka bia³a) i dêbem (kropka czarna).

1b. Fina³ krajowy 2001

Ojciec Izydor podzieli³ teren z rysunku na piêæ dzia³ek
maj¹cych kszta³t przystaj¹cych wielok¹tów z³o¿onych
z ca³ych kratek. Zaznacz ten podzia³.

2b. Fina³ miêdzynarodowy 1996
Posiad³o�æ magnata Gorliwca ma kszta³t kwadratu po-
dzielonego na 25 jednakowych sektorów. Ro�nie tam
piêæ wspania³ych cedrów libañskich, na planie zazna-
czonych kropkami. Magnat ma cztery córki i pragnie
podzieliæ miêdzy nie swoj¹ posiad³o�æ, zostawiaj¹c
jedn¹ parcelê sobie. Wszystkie dzia³ki maj¹ mieæ jed-
nakow¹ powierzchniê oraz:
� ka¿da dzia³ka ma sk³adaæ siê z ca-
³ych kratek i zawieraæ cedr,
� dzia³ki córek maj¹ byæ przystaj¹ce,
� dzia³ka Gorliwca ma mieæ inny
kszta³t ni¿ dzia³ki córek,
� dzia³ki córek maj¹ przylegaæ przynajmniej jednym
bokiem kratki do czê�ci ojca oraz do dzia³ek dwóch
sióstr. Jak dokonaæ podzia³u spe³niaj¹cego powy¿sze
warunki?

3b. Pó³fina³ krajowy 2002

Na dzia³ce starego Tomasza ro�nie 5 jab³oni i 5 grusz.
Podzieli³ on ten teren miêdzy swoich piêciu synów. Ka¿-
dy z nich otrzyma³ parcelê w kszta³cie przystaj¹cego
wielok¹ta z jedn¹ grusz¹ i jedn¹ jab³oni¹. Zaznacz po-
dzia³ na rysunku.
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4a. Fina³ krajowy 2004

Figurê z rysunku podziel na trzy przysta-
j¹ce wielok¹ty daj¹ce siê na³o¿yæ jedynie
przez przesuwanie i obracanie.

5a. Etap korespondencyjny 1999

Figurê z rysunku podziel na sze�æ przy-
staj¹cych czê�ci.

6a. Fina³ krajowy 1997

Plac pokazany na rysunku podziel na czte-
ry przystaj¹ce parcele.

7a. Dzia³ka ma kszta³t wzorowany na
symbolach Yin-Yang. Podziel j¹ na dwie
przystaj¹ce czê�ci.

4b. Pó³fina³ krajowy 2001

Magda zaprosi³a na imieniny dwie przyjació³ki, które
przynios³y w prezencie nietypowy placek z polew¹ mio-
dow¹. Jak podzieliæ go na trzy czê�ci tego samego
kszta³tu i takiej samej powierzchni? Ze wzglêdu na po-
lewê czê�ci te nie mog¹ byæ odwracane.

5b. Fina³ miêdzynarodowy 1998

Walenty otrzyma³ na urodziny du¿y piernik. Na przyjê-
cie zaprosi³ piêciu przyjació³ i po namy�le uda³o mu siê
podzieliæ piernik na sze�æ porcji o jednakowej po-
wierzchni i kszta³cie. Jak to zrobi³?

6b. Fina³ krajowy 1995

Podziel figurê z rysunku na cztery przystaj¹ce czê�ci.

7b. Podziel dzia³kê na trzy przystaj¹ce czê�ci.

Wybór i opracowanie: Piotr Kryszkiewicz, Milicz


