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Problema 4. Fie m şi n două numere impare, m,n ≥ 3. Un dreptunghi m× n este
ı̂mpărţit ı̂n m · n pătrăţele de latură 1. Fiecare pătrăţel se colorează fie cu roşu fie
cu albastru. Notăm cu A numărul liniilor care conţin mai multe pătrăţele albastre
decât roşii şi cu B numărul coloanelor care conţin mai multe pătrăţele roşii decât
albastre. Care este cea mai mare valoare pe care o poate lua suma A + B?

Soluţie: Vom demonstra că răspunsul este m + n− 2.
Această valoare poate fi ı̂ntotdeauna obţinută, de exemplu cu următoarea colorare:
colorăm cu roşu toate pătrăţelele aflate pe linia din mijloc şi colorăm cu albastru
toate pătrăţelele aflate pe coloana din mijloc cu excepţia pătrăţelului din centru care
a fost deja colorat cu roşu. Am ı̂mpărţit astfel dreptunghiul ı̂n patru dreptunghi-
uri mai mici. Colorăm cu albastru toate pătrăţelele din dreptunghiurile situate ı̂n
colţurile din stânga-sus şi din dreapta-jos şi colorăm cu roşu toate pătrăţelele situate
ı̂n celelalte două dreptunghiuri. Astfel, pe fiecare linie, cu excepţia celei din mijloc,
numărul pătrăţelelor albastre va fi cu 1 mai mare decât cel al pătrăţelelor roşii, iar
pe fiecare coloană, cu excepţia celei din mijloc, numărul pătrăţelelor roşii va fi cu 1
mai mare decât cel al pătrăţelelor albastre. Astfel, A = m − 1 şi B = n − 1, deci
A + B = m + n− 2. Ilustrăm mai jos exemplul pe o tablă 5 × 7.

Rămâne să arătăm că A + B nu poate fi m + n− 1 sau m + n.
Faptul că A + B < m + n este destul de evident: dacă A + B = m + n, atunci avem
neapărat A = m şi B = n, dar acest lucru ı̂nseamnă că pe fiecare linie avem mai
multe pătrăţele albastre decât roşii şi pe fiecare coloană avem mai multe pătrăţele
roşii decât albastre. Dar atunci, ı̂n total, ar trebui să avem pe de-o parte mai multe
pătrăţele albastre decât roşii (̂ınsumând pe linii), pe de altă parte ar trebui să avem
ı̂n total mai multe pătrăţele roşii decât albastre (asta dacă ı̂nsumăm pe coloane).
Contradicţia obţinută arată că nu putem avea A + B = m + n.
Dacă A+B = m+n−1, atunci avem fie A = m şi B = n−1, fie A = m−1 şi B = n.
Vo considera doar primul caz, al doilea fiind analog. Dacă A = m, atunci pe fiecare
linie avem mai multe pătrăţele albastre decât roşii, deci diferenţa dintre numărul
pătrăţelelor albastre situate pe tablă şi numărul pătrăţelelor roşii de pe tablă este
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cel puţin m. Pe de altă parte, dacă B = n− 1, atunci pe n− 1 dintre coloane avem
mai multe pătrăţele roşii decât albastre. Pe cea de-a n-a coloană putem avea cel
mult m pătrăţele albastre, deci diferenţa dintre numărul pătrăţelelor albastre de pe
tablă şi numărul pătrăţelelor roşii de pe tablă este cel mult m− (n− 1) < m, ceea ce
conduce la o contradicţie. Aşadar nu putem avea A + B = m + n − 1, prin urmare
valoarea maximă a acestei sume este m + n− 2.
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