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§1 O colorare cu patru culori?
§1.1 Introducere
Printre problemele de combinatorică, o categorie destul de specifică o reprezintă proble-
mele de pavare. De obicei întrebarea din problemă se referă la posibilitatea de a pava o
anumită suprafaţă cu nişte dale având una sau mai multe forme date. Dacă răspunsul
este afirmativ, el trebuie justificat printr-un exemplu de amplasare convenabilă a dalelor.
Dacă răspunsul este negativ, el va fi deseori justificat printr-o demonstraţie prin colorare:
dacă suprafaţa este dreptunghiulară, se colorează pătrăţelele unitate ale acesteia cu două
sau mai multe culori astfel încât să se poată spune ceva despre numărul pătrăţelelor de o
anumită culoare acoperite de o dală. În general, alegerea colorării se face astfel încât,
indiferent de locul şi poziţia în care este plasată, fiecare dală să acopere acelaşi număr de
pătrăţele din fiecare culoare; astfel, în dezordinea provocată de posibilităţile de amplasare
a dalelor, apare puţină ordine.
De exemplu, dacă dalele au forma unui dreptunghi 1× 2, de obicei se va face o colorare
cu două culori, asemenea unei table de şah. Astfel, oriunde şi oricum ar fi plasată dala,
ea va ocupa un pătrăţel alb şi unul negru.

Foarte utilă în probleme este următoarea colorare cu patru culori:
numerotăm liniile şi coloanele dreptunghiului începând de la 1, apoi colorăm pătrăţelele
tablei astfel:
- patrăţelele aflate pe linii impare şi coloane impare le colorăm cu culoarea 1;
- patrăţelele aflate pe linii impare şi coloane pare le colorăm cu culoarea 2;
- patrăţelele aflate pe linii pare şi coloane impare le colorăm cu culoarea 3;
- patrăţelele aflate pe linii pare şi coloane pare le colorăm cu culoarea 4.

Un prim exemplu de problemă în care se putea folosi o asemenea pavare este cea pe
care aţi primit-o temă la cursul 15:

Problema 1.1
O podea dreptunghiulară cu laturi întregi e pavată cu dale 2× 2 şi 1× 4. O dală se
sparge şi este înlocuită cu o dală de celălalt tip. Arătaţi că podeaua nu mai poate fi
pavată cu dalele rămase.

Făcând colorarea de mai sus, putem afirma cu siguranţă că, indiferent de modul în care
au fost plasate dalele, o dală 2× 2 ocupă câte un pătrăţel din fiecare culoare, în timp ce
una 1× 4 ocupă două pătrăţele de un fel şi două de alt fel, pe scurt, un număr par din
fiecare culoare. Astfel, paritatea numărului de dale 2× 2 folosite este egală cu paritatea
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numărului de pătrăţele de o anumită culoare (trebuie să fie aceeaşi pentru fiecare cu-
loare). Prin urmare, nu putem modifica paritatea numărului de dale 2×2 folosite în pavare.

Observăm că ajunge de fapt să ne uităm la una din cele patru culori şi că nu contează
pe care anume o alegem. În soluţia „oficială” sunt luate în considerare pătrăţelele de
culoarea 4.

În general însă, utilitatea acestei colorări provine tocmai din diferenţa existentă între
numărul pătrăţelelor de o culoare sau de alta.

Dacă ambele dimensiuni ale dreptunghiului sunt pare, vom avea la fel de multe pă-
trăţele din fiecare culoare. Dacă însă ambele dimensiuni sunt impare, 2k + 1, respectiv
2` + 1, vom avea (k + 1)(` + 1) pătrăţele de culoarea 1, (k + 1)` pătrăţele de culoarea 2,
k(` + 1) pătrăţele de culoarea 3 şi k` pătrăţele de culoarea 4. Deseori tocmai această
„inechitate” în distribuirea culorilor va fi ceea ce va trebui exploatat.

§1.2 Exemple
Voi ilustra colorarea prin trei exemple. În fiecare din ele vom face această colorare cu
patru culori, apoi ne vom uita la pătrăţelele care au una din aceste patru culori. La
fiecare din probleme ne vom uita la altă culoare. Rând pe rând, fiecare din culori va fi
„culoarea specială”. Sigur că, dacă tot ne uităm până la urmă numai la una singură din
aceste patru culori, putem recolora pătrăţelele dreptunghiului cu două culori: pătrăţelele
care aveau iniţial culoarea specială le facem negre, iar pe toate celelalte albe.

Problema 1.2

Determinaţi numărul maxim de piese congruente cu care pot fi plasate pe
un pătrat 7× 7, fără suprapuneri, astfel încât fiecare piesă să acopere exact patru
pătrăţele unitate.

Colorăm tabla aşa cum am spus mai sus. Indiferent de cum este plasată, o piesă ocupă
câte un pătrat din fiecare culoare. Ne uităm la pătrăţelele de culoarea 4, cea mai rar
întâlnită. Avem 9 asemenea pătrăţele, deci putem plasa cel mult 9 piese.
Pe de altă parte, 9 piese chiar se pot plasa: în fiecare dreptunghi 2× 7 se pot plasa 3
piese, ca în figura de mai jos. Aşadar, valoarea maximă căutată este 9.
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Problema 1.3
Un dreptunghi de tipul 9× 7 este acoperit cu două tipuri de piese ca cele de mai jos
(piesele sunt compuse din trei, respectiv patru pătrate unitate, iar piesa în formă de
L poate fi rotită în mod repetat cu câte 90◦).

Fie n ≥ 0 numărul de piese de tipul 2 × 2 ce pot fi utilizate pentru o astfel de
acoperire.
Găsiţi toate valorile pe care le poate avea n.

OBMJ, 2010

Răspunsul este 0 sau 3.
Fie x numărul de piese de formă L şi y numărul de piese pătrate 2 × 2. Colorăm

pătrăţelele tablei cu 4 culori, după modelul anunţat mai sus. Observăm că nicio piesă
nu poate acoperi două pătrăţele de aceeaşi culoare. Ne vom uita la pătrăţelele având
culoarea 1, cea mai frecvent înâlnită. Cele 20 de pătrăţele 1 trebuie acoperite de 20 de
piese diferite, deci este nevoie de minim 20 de piese. Obţinem aşadar că x + y ≥ 20, (1)
deci 3x + 3y ≥ 60, (2). Pe de altă parte, calculând aria dreptunghiului în două moduri
obţinem 3x + 4y = 63, (3). Din (2) şi (3) rezultă că y ≤ 3, iar din (3) că 3 | y.
Încheiem demonstraţia dând câte un exemplu de pavare cu n = 3, respectiv n = 0

piese 2× 2:

În fine, un exemplu care a figurat recent într-un test pentru juniori:

Problema 1.4
Fie n ≥ 2 un număr natural. Fiecare pătrăţel unitate al unei table n× n este colorat
fie cu roşu, fie cu albastru. Aşezăm dominouri pe tablă, fiecare acoperind câte două
pătrăţele unitate vecine de pe tablă. Un asemenea domino se numeşte monocolor
dacă acoperă două pătrăţele roşii sau două pătrăţele albastre şi se numeşte bicolor
dacă acoperă un pătrăţel roşu şi unul albastru. Determinaţi cel mai mare număr
natural k având următoarea proprietate: indiferent de cum este colorată la început
tabla, putem plasa pe ea, fără suprapuneri, k dominouri care să fie toate monocolore
sau toate bicolore.

Test upper.school, 2019

Vom arăta că cel mai mare număr natural cu proprietatea cerută este k =
[

n2

4
]
.

Dacă n este par, n = 2m, m ∈ N, tabla poate fi pavată cu 2m2 dominouri, dintre care
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cel puţin m2 =
[

n2

4
]
vor fi de acelaşi tip (monocolore sau bicolore).

Dacă n este impar, putem plasa pe tablă, fără suprapuneri 2m2 + 2m dominouri. Cel
puţin m2 + m =

[
n2

4
]
vor fi de acelaşi tip.

Prin urmare, putem întotdeauna plasa pe tablă
[

n2

4
]
dominouri de acelaşi tip.

În continuare vom demonstra că nu pentru orice colorare iniţială a tablei putem plasa pe
tablă mai mult de

[
n2

4
]
pătrăţele de acelaşi tip.

Să colorăm pătrăţelele tablei cu patru culori, după modelul din introducere. Orice domino
ocupă fie un pătrăţel de culoarea 2, fie unul de culoarea 3. Vom recolora cu albastru
pătrăţelele care au avut culoarea 2 şi cu roşu pe toate celelalte. Dacă n = 2m, avem pe
tablă m2 =

[
n2

4
]
pătrăţele albastre, iar dacă n = 2m + 1, avem pe tablă m(m + 1) =

[
n2

4
]

pătrăţele albastre. În mod evident, nu putem plasa mai multe dominouri bicolore decât
avem pătrăţele albastre (de culoarea 2). Nu putem plasa mai multe dominouri monocolore
decât avem pătrăţele colorate iniţial cu 3. În concluzie, pentru această colorare, nu putem
plasa mai mult de

[
n2

4
]
dominouri care să fie toate monocolore sau toate bicolore.

§2 Probleme propuse

Problema 2.1
Rezolvaţi următoarea problemă clasică folosind colorarea din materialul teoretic:
Putem pava o tablă 10× 10 cu dale de forma 1× 4 ?

Problema 2.2
Pe o foaie albă de hârtie cu pătrăţele colorăm 40 de pătrăţele cu roşu. Demonstraţi
că putem alege 10 pătrăţele roşii astfel încât nicicare două să nu aibă punct comun.

KöMaL, 2012

Problema 2.3
Putem acoperi o tablă de şah 5×7 punând dale în formă de L (figuri formate dintr-un
pătrat 2× 2 prin eliminarea unuia din cele patru pătrăţele 1× 1), fără să depăşim
marginile tablei, în mai multe straturi, astfel încât fiecare pătrăţel al tablei să fie
acoperit de acelaşi număr de „L”-uri?

M. Evdokimov, Rusia, 1996

Problema 2.4
Pe o tablă de şah 8 × 8 sunt aşezaţi nişte pioni astfel încât pe fiecare linie şi pe
fiecare coloană să fie un număr impar de pioni (nu neapărat acelaşi). Arătaţi că
numărul total al pionilor aflaţi pe pătrăţelele negre este par.

Concursul KöMaL, 2017
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Problema 2.5
Alice şi Bob joacă următorul joc pe o tablă 2011× 2011: la fiecare mutare a ei, Alice
colorează cu verde un pătrat 2× 2 necolorat anterior (adică patru pătrăţele unitate);
la fiecare mutare a sa, Bob colorează cu roşu un pătrăţel unitate necolorat anterior.
Iniţial, niciunul din pătrăţelele tablei nu este colorat. Începe Alice, apoi cei doi mută
alternativ. Atunci când Alice nu mai poate face nicio mutare, Bob colorează cu roşu
toate pătrăţelele rămase necolorate. Dacă numărul pătrăţelelor verzi este mai mare
decât cel al pătrăţelelor roşii, câştigă Alice; în caz contrar câştigă Bob. Poate Bob
câştiga indiferent de cum joacă Alice?

§3 Referinţe
• Arthur Engel − Probleme de matematică. Strategii de rezolvare, Ed. GIL, 2006
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