
Ülesandeid kombinatoorikast juunisessioonil 2017

Permutatsioonidest ja vastavustest

1. Kas nn 15-mäng on lahenduv? (Klassika)

2. Au hõimu keel kasutab vaid tähti a ja u. Igas sõnas on 1 kuni 13 tähte
ning ükski kaks sõna kokku kirjutatuna ei ole sõna. Leia suurim võima-
lik sõnade arv keeles. (Venemaa olümpiaadi piirkonnavooru 10. klass 2014)

3. Seifis on n karpi numbritega 1 kuni n. Kaardid numbritega 1 kuni
n on paigutatud karpidesse nii, et igas karbis on täpselt üks kaart.
Petjal on lubatud ühe käiguga vahetada kahes karbis olevad kaardid
omavahel. Selle eest peab ta maksma 2|x − y| rubla, kus x ja y on
vahetatud kaartide numbrid. Tõesta, et Petjal on võimalik ülimalt
|a1 − 1| + |a2 − 2| + . . . + |an − n| rubla eest paigutada kõik kaardid
oma numbriga karpidesse, kus ai on i-ndas karbis oleva kaardi number
algseisus. (Venemaa olümpiaadi lõppvooru 10. klass 2014)

4. Pakis on n kaarti. Iga kahe erineva kaardi jaoks on üheselt määratud,
kumb teise tapab (tapmisseos ei tarvitse olla transitiivne). Kaks kut-
ti mängivad “Linnade põletamist”: algul jagatakse kaardid juhuslikult
mängijate vahel ära, igal järgneval käigul aga võtab kumbki mängija
oma paki pealt ühe kaardi ja see, kelle võetud kaart teise oma tapab,
paigutab mõlemad kaardid oma paki alla vabalt valitud järjestuses. Kui
ühel mängijaist on kaardid otsas, siis mäng lõpeb. Tõesta, et ükskõik
millise kaartide jaotuse korral on võimalik, et mäng lõpliku arvu käi-
kude järel lõpeb. (Venemaa olümpiaadi lõppvooru 11. klass 2014)

Loendamisest

5. Olgu n positiivne täisarv. Tõesta, et leidub täpselt 2 ·
(

n+2

4

)

ristkülikut,
mille kõik tipud on n×n ruudustiku ruutude tippudes ja mille koosseisu
ei kuulu peadiagonaali ruute. (WFNMC 6-nda kongressi ülesandesessioon)

6. Positiivsed täisarvud a, b, c, d valitakse nii, et a < b, a < c, b < d

ja c < d. Punktist P = (a, b) tohib liikuda punkti Q = (c, d) mööda
x-teljega paralleelseid sirgeid x kasvamise suunas ja mööda y-teljega
paralleelseid sirgeid y kasvamise suunas korraga täisarvulise pikkuse

võrra. Võrdsete koordinaatidega punktide külastamine pole lubatud.
Leia kõigi lubatud teekondade arv. (Soome olümpiaadi lõppvoor 2014)

7. Leia kõik positiivsed täisarvud n, mille korral saab korrapärase n-nurga
küljed ja diagonaalid värvida n värviga nii, et iga kolme erineva värvi
jaoks leidub kolmnurk, mille küljed on värvitud nende kolme värviga.
(Hiina olümpiaad 2009)

8. Malelauale mõõtmetega n × n tuleb asetada 2n − 2 oda nii, et ükski
kaks neist teineteist ei tulista. Mitu võimalust selleks on? (Kesk-Euroopa

olümpiaad 2008)

Mitmesugust

9. Ruudustikus mõõtmetega 100 × 100 nummerdatakse ruudud suvalises
järjestuses arvudega 1 kuni 10000. Alguses on mingid k ruutu värvi-
tud. Igal käigul tohib värvida ühe seni värvimata ruudu, millega samas
reas leidub väiksema numbriga värvitud ruut või millega samas veerus
leidub suurema numbriga värvitud ruut. Leia vähim arv k, mille puhul
saab selliste käikude abil kogu ruudustiku ära värvida sõltumata algselt
värvitud k ruudu valikust. (Venemaa olümpiaadi piirkonnavooru 9. klass 2014)

10. Riigis on n linna. Iga kahe erineva linna vahel käib kahesuunaline eksp-
ressrong, mis ei peatu linnade vahel. Kõigil ekspressidel on erinevad
hinnad. Tõesta, et reisija saab sõita mingist linnast järjest n − 1 ron-
giga nii, et iga järgmise rongi pilet maksab vähem. (Venemaa olümpiaadi

lõppvooru 10. klass 2014)

11. Tahvlil on n positiivset täisarvu, n > 2. Igal sammul võib valida kaks
tahvlil olevat arvu ja asendada mõlemad nende kahe arvu summaga.
Kas selliste sammudega on sõltumata algseisust võimalik jõuda seisu,
kus kõik arvud tahvlil on võrdsed? (Kesk-Euroopa olümpiaad 2008)

12. ÜROs on 192 liikmesriiki. Iga kaks liikmesriiki tülitsevad mingis kü-
simuses. Kui nelja riigi esindajad istuvad ümmarguse laua taha selli-
ses järjestuses, et naabersaadikud esindavad omavahel tülitsevaid riike,
siis nad suudavad koos ühe neist neljast tülist lahendada. Leia vähim
võimalik tülitsevate riikide paaride arv, mida on sellise meetodi kordu-
val rakendamisel võimalik saavutada. (WFNMC 6-nda kongressi ülesande-

sessioon)
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