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Problema 4. În fiecare câmp unitate al unei livezi m × n se află câte un măr.
Un număr de k arici pornesc, pe rând, din câmpul stânga-sus al livezii şi se mişcă
spre câmpul din dreapta-jos. La fiecare mişcare un arici se poate deplasa cu un
singur câmp, spre dreapta sau ı̂n jos, fără a ieşi din livadă. Ariciul poate să culeagă
mărul din câmpul pe care ı̂l vizitează, dacă acesta nu a fost deja cules de alt arici.
Determinaţi numărul k minim pentru care aricii pot culege toate merele.
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Soluţie: Marcăm pătrăţelele aflate pe bisectoarea unghiului drept care formează
colţul din dreapta-sus. Exemplificăm ı̂n figurile de mai jos pătrăţelele marcate ı̂n
cazul unei livezi 4× 5 şi ı̂n cel al unei livezi 6× 4.

Cele k = min{m,n} mere de pe ea trebuie culese de arici diferiţi. Prin urmare este
nevoie de cel puţin k arici. Pe de altă parte acest număr de arici, k = min{m,n},
este suficient: pentru fiecare j ∈ {1, 2, . . . , k} dirijăm ariciul j astfel:
• dacă n ≤ m, adică k = n, el coboară j − 1 pătrăţele, până ajunge pe linia j,
apoi parcurge linia j până ajunge pe ultima coloană şi ı̂n final coboară pe ultima
coloană până ı̂n colţul din dreapta-jos. (̂In drumul său, ariciul j culege toate merele
aflate pe linia j; astfel toate merele vor fi culese.)
• dacă m ≤ n, adică k = m, el merge j−1 pătrăţele pe orizontală, până ajunge pe
coloana j, apoi parcurge coloana j până ajunge pe ultima linie şi ı̂n final merge pe
ultima linie până ı̂n colţul din dreapta-jos. (̂In drumul său, ariciul j culege toate
merele aflate pe coloana j; astfel toate merele vor fi culese.)
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