
 
 

  

 

 

 

Zestaw 4  

 

1.  Na szachownicy o wymiarach 2019 × 2019 na każdym polu stoi jeden 

pionek. Czy można te pionki tak poprzestawiać, żeby każdy pionek powędrował 

na pole sąsiadujące krawędzią z polem, na którym stoi i żeby nadal na każdym 

polu stał pionek? 

Nie można. Zauważmy, że każdy pionek ma powędrować na pole o kolorze 

przeciwnym do koloru pola, na którym stoi. Liczba pól jest nieparzysta więc pól 

czarnych jest więcej niż białych (albo na odwrót). 

Uwaga 1. Niektórzy podali tylko, że się nie da, bo liczba pól jest nieparzysta nie 

wyjaśniając, jak nieparzystość pól wpływa na niedanie się.  

Uwaga 2. Inni wykazali, że nie da się W PEWIEN OKREŚLONY SPOSÓB (np. 

przesuwając pionki po spirali od zewnątrz do środka). To nie oznacza jeszcze 

jednak, że nie da się W OGÓLE. 

2. Dla jakich liczb całkowitych dodatnich 𝑛 liczba 14𝑛 −  9 jest pierwsza? Podaj 

wszystkie takie liczby. 

Liczba 14𝑛 −  9 jest pierwsza dla 𝑛 równego 1 (wynosi wówczas 5). Pokażemy, 

że jest to jedyne rozwiązanie. 

Niech 𝑛 będzie parzyste, 𝑛 = 2𝑘. 

142𝑘 −  9 = (14𝑘 −  3)(14𝑘 +  3) 

Dostaliśmy więc liczbę złożoną, bo 14𝑘 −  3 jest większe od 1. 

Niech teraz 𝑛 = 2𝑘 + 1, 𝑘 ≥ 1. Liczba 14 podniesiona do nieparzystej potęgi 

ma na końcu cyfrę 4, więc liczba 14𝑛 −  9 ma na końcu cyfrę 5, jest więc 

podzielna przez 5 i większa od 5, czyli jest złożona. 

3. W pudełku znajduje się 19 kul białych i 19 kul niebieskich. Jaś i Małgosia 

grają w następującą grę, którą rozpoczyna Małgosia. Wyjmuje ona z tego 

pudełka wybrane przez siebie dwie kule. Jeżeli wybierze kule jednakowego 

koloru, to do pudełka dokłada jedną kulę białą; jeżeli wybierze kule różnych 

kolorów, to dokłada kulę niebieską. Następnie swój ruch, według tych samych 



 
 

zasad, wykonuje Jaś i znów Małgosia, znów Jaś itd., aż w końcu w pudełku 

zostanie tylko jedna kula. Jeżeli ta kula będzie biała, wygrywa Małgosia. W 

przeciwnym wypadku wygrywa Jaś. Czy Małgosia może tak prowadzić tę grę, 

aby wygrać? Odpowiedź uzasadnij. 

Nie może. Zauważmy, że po każdym ruchu liczba kul w pudełku zmniejsza się o 

1 (gracz wybiera dwie kule a dokłada jedną). Ponadto nie zmienia się 

parzystość liczby kul niebieskich. Rzeczywiście, jeżeli gracz wybierze dwie kule 

białe, to dokłada zamiast nich kulę białą, czyli liczba kul niebieskich w pudełku 

nie zmienia się, a jeżeli gracz wybierze dwie kule niebieskie, to dokłada zamiast 

nich kulę białą, czyli liczba kul niebieskich w pudełku zmniejsza się o 2. I 

wreszcie, gdy gracz wybierze dwie kule różnych kolorów, to dokłada zamiast 

nich kulę niebieską, czyli liczba kul niebieskich w pudełku nie zmienia się. Na 

początku gry w pudełku była nieparzysta liczba kul niebieskich (19), zatem jeśli 

pozostanie w nim tylko jedna kula, musi ona być niebieska. Jak widać zawsze 

wygrywa Jaś.  

Można to uzasadnić również inaczej. Oznaczmy każdą kulę białą liczbą +1, a 

każdą kulę niebieską liczbą −1. Zauważmy, że po wykonaniu każdego ruchu nie 

zmienia się iloczyn liczb przypisanych kulom znajdującym się w pudełku. Jeżeli 

bowiem wyjmujemy dwie kule białe lub dwie kule niebieskie, to iloczyn liczb na 

tych kulach jest równy +1, czyli liczbie przypisanej kuli białej. Zatem po wyjęciu 

dwóch kul jednakowego koloru i dodaniu kuli białej, iloczyn liczb przypisanych 

kulom znajdującym się w pudełku nie zmieni się. Analogicznie, jeżeli 

wybierzemy z pudełka dwie kule różnych kolorów i dołożymy kulę niebieską, to 

również iloczyn liczb na kulach znajdujących się w pudełku nie zmieni się. 

Oznacza to, że iloczyn liczb na kulach na początku gry jest równy liczbie na 

ostatniej kuli. Iloczyn jedenastu liczb +1 i jedenastu liczb −1 jest równy −1, czyli 

ostatnia kula w pudełku ma znak −1. Jest to zatem kula niebieska. 

 


