
1. Szachownice

Zadanie 1. Czy szachownic¦ 8 × 8 mo»na �obskoczy¢ ruchami konika szachowego, staj¡c na ka»dym polu
dokªadnie raz, je±li startujemy z lewego dolnego rogu, a ko«czymy w prawym górnym?

Zadanie 2. Czy kwadrat 10×10 mo»na pokry¢ tetraminami w ksztaªcie litery T skªadaj¡cymi si¦ z czterech
pól 1× 1?

Zadanie 3. Czy kwadrat 10× 10 mo»na pokry¢ klockami o wymiarach 1× 4?

Zadanie 4. Pewien prostok¡t pokryto klockami, z których ka»dy jest wymiaru 2 × 2 lub 1 × 4. Nast¦pnie
zebrano wszystkie klocki i wymieniono jeden klocek 2 × 2 na klocek 1 × 4. Wyka», »e nie da si¦ pokry¢
wyj±ciowego prostok¡ta tak otrzymanym nowym zestawem klocków.

Zadanie 5. Udowodnij, »e kwadratu 9×9 nie mo»na pokry¢ klockami, z których ka»dy jest wymiaru 1×5
lub 1×6.

Zadanie 6. Wyznacz wszystkie liczby naturalne n o nast¦puj¡cej wªasno±ci: w kwadracie n × n mo»na
umie±ci¢ nie nachodz¡ce na siebie klocki 1× 4 w taki sposób, aby zaj¦te byªy wszystkie pola nie le»¡ce przy
brzegu (nale»y wypeªni¢ szczelnie kwadrat (n − 2) × (n − 2), a klocki mog¡ wystawa¢ jedno pole poza ten
kwadrat).

Zadanie 7. Czy kwadrat 13×13 mo»na pokry¢ klockami, z których ka»dy ma wymiary 2×2 lub 3×3?

Zadanie 8. Czy szachownic¦ 8×8 mo»na pokry¢ pi¦tnastoma tetraminami w ksztaªcie litery L, skªadaj¡cymi
si¦ z czterech kwadratów 1×1, oraz jednym kwadratem 2×2?

Zadanie 9. Kwadrat o wymiarach 7×7 jest pokryty szesnastoma klockami o wymiarach 3×1 i jednym o
wymiarach 1×1. Jakie s¡ mo»liwe poªo»enia klocka 1×1 w tym kwadracie?

Zadanie 10. Wszystkie pola pokratkowanej pªaszczyzny s¡ pokolorowane na biaªo. Przeprowadzamy wie-
lokrotnie nast¦puj¡c¡ operacj¦: wybieramy dowolny kwadrat 3×3 lub 4×4, po czym ka»de jego czarne pole
przekolorowujemy na biaªe, a biaªe na czarne. Czy za pomoc¡ sko«czonej liczby takich operacji mo»na otrzy-
ma¢ pªaszczyzn¦, w której pola pewnego kwadratu 2×2 s¡ czarne, a pozostaªe pola s¡ biaªe?

Zadanie 11. Na niesko«czonej szachownicy kªadziemy 90 pionków w pewnym prostok¡cie 9×10. Dozwolone
ruchy to bicie pionka w pionie lub poziomie, przeskakuj¡c go. Zbity pionek ususwamy. Czy mo»liwe jest
doprowadzenie do sytuacji, w której na szachownicy zostaª tylko jeden pionek?

Zadanie 12. W ka»dym polu tablicy o wymiarach 8× 8 zapisano liczb¦ caªkowit¡. Ruch polega na dodaniu
jedynki do wszystkich liczb znajduj¡cych si¦ w obr¦bie kwadratu o wymiarach 3 × 3 lub 4 × 4. Czy przy
pomocy takich ruchów dla ka»dej tablicy startowej mo»na doj±¢ do tablicy, w której wszystkie liczby s¡
podzielne przez 3? Czy da si¦ uzyska¢ tablic¦ ze wszystkimi liczbami parzystymi?

Zadanie 13. Dany jest kwadrat o wymiarach 8×8, na którym uªo»ono dwadzie±ciajeden klocków o wymiarach
1× 3 i jeden klocek o wymiarze 1× 1. Wska» wszystkie miejsca, w których mo»e le»e¢ klocek 1× 1.

Zadanie 14. Czy mo»na pokry¢ szachownic¦ o wymiarach 13 × 13 czterdziestoma dwoma klockami o wy-
miarach 1× 4 w taki sposób, »e tylko ±rodkowe pole szachownicy pozostanie niezakryte?

Zadanie 15. Czy szachownic¦ 2014 × 2014 z usuni¦tym jednym naro»nym polem mo»na pokry¢ klockami
1× 5 i klockami w ksztaªcie krzy»yka (o pi¦ciu polach)?

Zadanie 16. Na szachownicy 20×20 umieszczono 48 kwadratów 2×2 tak, »e ka»dy pokrywa 4 pola. Wyka»,
»e na szachownicy mo»na umie±ci¢ jeszcze jeden taki kwadrat.

Zadanie 17. Dana jest szachownica o wymiarach 2018× 2018. Czy mo»na j¡ tak pokry¢ kostkami domina
(2× 1), aby liczba kostek uªo»onych poziomo byªa równa liczbie kostek uªo»onych pionowo?

Zadanie 18. Rozstrzygnij, czy prostok¡t o wymiarach 102014×32014 mo»na poci¡¢ na prostok¡ty o wymiarach
5× 6.
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