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  )פתרונות(? מהי קומבינטוריקה: 1 תרגיל
 
. זוגי אינו נית� לכיסוי�ולכ� לוח בשטח אי, כל אב� דומינו מכסה שתי משבצות .1

במקרה . הוא זוגי, או אור  כל עמודה, א! השטח זוגי אז אור  כל שורה
הקרה ; באבני! אופקיות) ולכ� את כל הלוח(הראשו� אפשר לכסות כל שורה 

 ). אנכיותאבני! (השני דומה 

 

2.  

 : הוכחה באינדוקציה על גודל הלוח )א 
י "ע(א! בשתי השורות הראשונות לא חסרה משבצת אז אפשר לכסות אות� 

ל לגבי "כנ. זוגי קט� יותר�ולעבור לאותה בעיה על לוח אי) אבני! אנכיות
נותר להתחיל את האינדוקציה מלוחות . וכ� לעמודות, שתי שורות אחרונות

עמודה אחת לכל \ צד של המשבצת החסרה יש שורהזוגיי! שבה! מכל�אי
  ×11לוח : בצירו' התנאי על צבע פינתי נשארות רק שתי אפשרויות. היותר

 ).קל לכיסוי( פחות משבצת אמצעית ×33או לוח , )כיסוי ריק(פחות משבצת 

 . ות מכל צבעבמקרה זה אי� שוויו� בי� מספר המשבצות הנותר )ב 

 

 ! אחת) או עמודה(בתנאי שהלוח אינו מורכב משורה , תמיד אפשר .3
מסילה סגורה העוברת פע! אחת ) ?כיצד(אפשר לצייר : רעיו� אפשרי להוכחה
. המסילה עוברת דר  משבצות שחורות ולבנות לסירוגי�. דר  כל משבצת בלוח

 לשתי סילה הסגורההשמטת שתי משבצות מצבעי! שוני! מנתקת את המ
כזאת  קל לראות שכל מסילה .)?מדוע (באור  זוגיכל אחת ,  פתוחותמסילות

   . י אבני דומינו"ניתנת לכיסוי ע

 

,  אופני!3� כל אחד מה! נית� לכיסוי ב. ×23 נחלק את הלוח לשני לוחות בגודל .4

93הכל מתקבלי! �ובס 
2 את הקו המפריד בי� שני " י!חוצ" כיסויי! שאינ! =

אז מספר , א! כיסוי מכיל אב� החוצה את הקו המפריד. הלוחות הקטני!
ואב� שאינה , אב� חוצה מכסה משבצת אחת בכל צד: זוגיהאבני! החוצות הוא 

מספר האבני! החוצות הוא לפחות . חוצה מכסה שתי משבצות באחד הצדדי!
כ "בסה.  וקל לראות שמתקבלי! עוד שני כיסויי! אפשריי!2) בדיוק, בעצ!(

 . כיסויי!11: קבלנו

 

�נסמ� ב) פתרו� מקוצר( .5
n

a !3 של לוח בגודל את מספר הכיסויי n× . בעזרת

נית� לקבל , ל פחות משבצת פינתית"של מספר הכיסויי! של לוח כנ, סימו� נוס'
ומתוכ� לחל, את הנוסחה , נוסחאות רקורסיה המשלבות את שני הגדלי!
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ולמשבצות , אפשרויות כיסוי) 4ולא  (3למשבצות בשפת הלוח יש רק : למשל .6
: לכ� מתקבל חס! מלעיל משופר במקצת.  אפשרויות2 רק –הפינתיות 

2)2(2)1)(1(2
234

−+−− nmnm)        .שיפור בסדר גודלהא! זהו ?( 
 ?מה מקבלי!). או יותר (×23אפשר לחלק ללוחות בגודל , לגבי חס! תחתו�
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7.   

. נניח שקיי! כיסוי כ  שכל ישר אופקי או אנכי חות  לפחות אחת מאבניו )א 
 נקבל שכל ישר כזה חות  מספר זוגי של אבני 4בעזרת שיקול כמו בשאלה 

) שאינ! חותכי! משבצות(מספר הישרי! הלל .  שתי!לפחות: כלומר, דומינו
1052הוא  כל אב� נחתכת כמוב� ( אבני! נחתכות 20ומתקבלות לפחות , ×=

20182/6כי בכיסוי מלא יש רק , זה בלתי אפשרי). י ישר יחיד"ע
2 <= 

 !אבני!

72228322/8כי , ההוכחה הקודמת אינה עובדת כא� )ב 
2 ,    ואמנ!; =<=⋅⋅

 !מצא אותו.  כיסוי כזהקיי! ×88בלוח בגודל 


