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Wdziêcznym tematem zadañ ³amig³ówkowych s¹ szachownice. Problemy z nimi zwi¹-
zane mog¹ byæ rozmaite, czêsto jednak sprytnym sposobem, który ³atwo wiedzie do
rozwi¹zania, jest nietypowe kolorowanie pól szachownicy. Mo¿e ono pomóc w lepszej
redakcji rozwi¹zania, ale czêsto po prostu je umo¿liwia, gdy¿ inne metody by³yby
bardzo skomplikowane. Wybór sposobu kolorowania szachownicy zwi¹zany jest z od-
nalezieniem pewnego niezmiennika, czyli cechy, która nie zmienia siê podczas wyko-
nywania opisanych w zadaniu operacji.

Zadanie 1
Dana jest szachownica 4 × 4 wype³niona znakami �+� i �-� jak na rysunku. Dozwo-
lone s¹ zmiany wszystkich znaków na przeciwne w dowolnej linii pionowej, pozio-
mej i uko�nej. Czy wykonuj¹c takie operacje mo¿na otrzymaæ szachownicê z sa-
mymi plusami?

Rozwi¹zanie
Wystarczy pokolorowaæ szachownicê jak na rysunku i zauwa¿yæ, ¿e liczba minu-
sów na ciemnych polach pozostaje zawsze nieparzysta. (Dlaczego?) W szczegól-
no�ci nie mo¿e byæ równa zeru.

Zadanie 2
Dana jest szachownica 6 × 6 wype³niona znakami �+� i �-� jak
na rysunku. Dozwolone s¹ zmiany wszystkich znaków na prze-
ciwne w dowolnej linii pionowej, poziomej i uko�nej. Czy wyko-
nuj¹c takie operacje mo¿na otrzymaæ szachownicê z samymi
plusami?

Podpowied�
Pokoloruj np. 10 pól w tym 3 ze znakiem �-�.

Zadanie 3
Na ka¿dym polu szachownicy 8 × 8 napisano liczbê ca³kowit¹. Dozwolone s¹
nastêpuj¹ce operacje:
� wszystkie liczby zawarte w pewnym kwadracie 3 × 3 zwiêkszamy o 1,
� wszystkie liczby zawarte w kwadracie 4 × 4 zwiêkszamy o 1.
Czy zawsze (tzn. niezale¿nie od tego, jakie by³y wyj�ciowe liczby) wykonuj¹c takie
operacje mo¿na otrzymaæ szachownicê wype³nion¹ wielokrotno�ciami trójki?
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Rozwi¹zanie
Pokolorujmy szachownicê jak na rysunku. Zauwa¿my, ¿e po wy-
konaniu dowolnej operacji reszta z dzielenia przez 3 sumy liczb
znajduj¹cych siê na ciemnych polach nie zmienia siê, bo:
� je�li wykonujemy pierwsz¹ operacjê, to suma ta zawsze wzra-
sta o sze�æ lub dziewiêæ, zatem reszta z dzielenia przez 3 nie
zmienia siê,
� je�li wykonujemy drug¹ operacjê, to suma wzrasta zawsze
o 12 i znów reszta z dzielenia przez 3 siê nie zmienia.
Wystarczy wiêc na pocz¹tku wpisaæ w ciemne pola takie liczby,
których suma nie jest podzielna przez 3. Wtedy nigdy nie da siê
wype³niæ szachownicy wielokrotno�ciami trójki, bo ich suma jest
podzielna przez 3, a to jest niemo¿liwe.

Zadanie 4
Mamy szachownicê z wyciêtymi dwoma przeciwleg³ymi rogami.
Czy da siê j¹ pokryæ p³ytkami o wymiarach 1 × 2 pola?

Rozwi¹zanie
P³ytka w dowolnym po³o¿eniu pokrywa jedno pole bia³e i jedno
czarne. Przeciwleg³e naro¿niki s¹ tego samego koloru, wiêc po
ich usuniêciu na szachownicy bêdzie wiêcej pól jednego koloru.
Takie pokrycie nie jest zatem mo¿liwe.

Zadanie 5
Czy szachownicê z wyciêtym jednym rogiem mo¿na pokryæ p³yt-
kami o wymiarach 1 × 3 pola?

Podpowied�
Pokoloruj szachownicê trzema kolorami jak na rysunku.

Metodê kolorowania mo¿na te¿ wykorzystaæ w zadaniach o grach.
Czêsto warto pokolorowaæ �pola wygrywaj¹ce� (por. MMM 1/2003
Gry w matematyce rekreacyjnej 2 ), co pozwala na ³atwiejsze zna-
lezienie strategii wygrywaj¹cej którego� z graczy.

Zadanie 7
Na szachownicy 8 × 8 w lewym dolnym rogu stoi pionek. Dwóch graczy mo¿e go
przesuwaæ na zmianê o jedno pole, w jednym z podanych na rysunku kierunków.
Wygrywa ten, kto pierwszy umie�ci pionek w prawym górnym rogu. Jak powinien
graæ rozpoczynaj¹cy, aby wygraæ?

Rozwi¹zanie
Na rysunku zaznaczono pola wygrywaj¹ce: je�li gracz rozpoczy-
naj¹cy przejdzie w pierwszym ruchu na pole ciemne, wtedy jego
przeciwnik musi wej�æ na pole jasne. W dalszej czê�ci rozgrywki
gracz rozpoczynaj¹cy powinien poruszaæ siê zawsze po polach
ciemnych.
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Zadania do samodzielnego rozwi¹zania

Zadanie 1
Dana jest szachownica o wymiarach 4 × 4 wype³niona 15 znakami �+� i jednym
znakiem �-�. Dozwolone s¹ zamiany na przeciwne wszystkich znaków znajduj¹-
cych siê w wierszu, w kolumnie lub na przek¹tnej (nie dowolnej linii uko�nej). Czy
istnieje takie miejsce, ¿e je�li w nim na pocz¹tku znajduje siê �-�, to wykonuj¹c
pewn¹ liczbê dozwolonych operacji da siê otrzymaæ szchownicê z samymi �+�?

Zadanie 2
Czy mo¿na pokryæ szachownicê o wymiarach 13 × 13 czterdziestoma dwoma p³yt-
kami o wymiarach 4 × 1 w taki sposób, ¿e tylko �rodkowe pole szachownicy pozo-
stanie nie zakryte?

Zadanie 3
Andzia i Bob narysowali na asfaltowym boisku pas, który podzielili na 25 pól, tak ¿e
na jednym polu mo¿e stan¹æ jedna osoba. Graj¹ w grê polegaj¹c¹ na tym, ¿e na
zmianê staj¹ na polach, posuwaj¹c siê ku drugiemu koñcowi pasa. Zawodnik musi
w ka¿dym ruchu wyprzedziæ przeciwnika, jednak nie mo¿e stan¹æ dalej ni¿ o trzy
pola od niego. Rozpoczynaj¹cy mo¿e stan¹æ na jednym z trzech pól pocz¹tko-
wych, a zwyciê¿y ten, kto pierwszy zajmie ostatnie pole. Czy Andzia, która rozpo-
czyna grê, ma strategiê wygrywaj¹c¹, czyli taki sposób gry, ¿e wygra bez wzglêdu
na to, jakie ruchy bêdzie wykonywa³ Bob?

Lech Stawikowski
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Odpowied� na pytanie z artyku³u
Osio³ek na pastwisku ze strony 11

Oto siatki:

a) czworo�cianu równo�ciennego, który nie jest foremny (rys.1),

b) czworo�cianu równopolowego, który nie jest równo�cienny
(rys. 2).

Niestety oba te modele sklejaj¹ siê �na p³asko�.

Czworo�cian równopolowy musi byæ równo�cienny, ale nie musi
byæ foremny. Oto (rys. 3) poprawiona siatka takiej bry³y.

Odpowiedzi
wewn¹trz
numeru.

Rys. 3
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