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1. Trójk¡ty na kracie. Je±li trójk¡t ma wierzchoªki w punktach kratowych (tzn. w punktach o
obu wspóªrz¦dnych caªkowitych) pªaszczyzny, to oczywi±cie jego pole powierzchni jest wielokrotno±ci¡ 1

2 .
Je±li dodatkowo zaªo»ymy, »e ma boki o dªugo±ciach caªkowitych, to ze wzoru Herona wynik, »ejego pole
powierzchni jest liczb¡ caªkowit¡. Powstaje nast¦puj¡ce pytanie.

Dany jest trójk¡t, którego boki maj¡ dªugo±ci caªkowite i którego pole powierzchni
jest liczb¡ caªkowit¡. Czy wówczas ten trójk¡t jest przystaj¡cy do pewnego trój-
k¡ta o wierzchoªkach w punktach kratowych?

Odpowied¹ w przypadku trójk¡tów o bokach krótszych ni» 1000 jest twierdz¡ca. Bezpo±rednim
rachunkiem mo»na udowodni¢, »e dla ka»dej trójki boków a, b, c speªniaj¡cej warunek caªkowitego pola,
trójk¡t o bokach 2a2, 2ab, 2ac (a wi¦c 2a-krotnie powi¦kszony) mo»na uªo»y¢ na pªaszczy¹nie tak, by
wierzchoªki byªy w punktach kratowych, za± bok dªugo±ci 2a2 byª poziomy. �atwo jednak sprawdzi¢, »e
np. trójk¡t o bokach dªugo±ci 5, 29, 30 mo»e zosta¢ umieszczony tak, by wierzchoªki znajdowaªy si¦ w
punktach kratowych, lecz wówczas »aden bok nie mo»e by¢ poziomy ani pionowy.

2. Powracaj¡ce bª¡dzenie (rozwi¡zane?). Niech D b¦dzie podzbiorem kraty Zd. Rozwa»amy
bª¡dzenie losowe (Xn) na tym pozdbiorze, w którym w ka»dym kroku cz¡stka znaduj¡ca si¦ w x ∈ D
mo»e z jednakowym prawdopodobie«stwem pozosta¢ w miejscu, w którym si¦ znajduje, lub wykona¢
jeden spo±ród 2d ruchów w kierunku najbli»szych s¡siadów. Je±li y jest najbli»szym s¡siadem x w Zd,
lecz y /∈ D, to cz¡stka znajduj¡ca si¦ w x i wykonuj¡ca ruch w kierunku y pozostaje w x (zwi¦ksza si¦
wówczas prawdopodobie«stwo pozostania cz¡stki w miejscu).

Wszystkich mo»liwych ±cie»ek dªugo±ci n zawartych w D i rozpoczynaj¡cych si¦ w x ∈ D jest wi¦c
(2d + 1)n (zwró¢my uwag¦, »e niektóre ±cie»ki liczymy wielokrotnie). Niech p(n, x, y,D) oznacza liczb¦
±cie»ek zaczynaj¡cych si¦ w x i ko«cz¡cych si¦ w y. Zachodzi p(n, x, y,D) = (2d+1)nP(X0 = x, Xn = y).

Czy je±li D′ ⊆ D, to dla wszystkich x ∈ D′ zachodzi p(n, x, x, D′) ≥ p(n, x, x, D)?
W przypadku gdy punkt pocz¡tkowy i ko«cowy s¡ ró»ne, oczywi±cie taka nierówno±¢ nie zachodzi

(mo»e si¦ wr¦cz zdarzy¢, »e w D′ nie ma ±cie»ek mi¦dzy x i y, mimo »e mo»na te punkty poª¡czy¢ w D).

Odpowied¹ na tak postawione pytanie jest przecz¡ca. Je±li D = {1, 2, 3, 4, 5}2
i D′ = D \ {(3, 1)},

to p(n, x, x,D′) < p(n, x, x,D) dla n = 15 i x = (3, 2). Jak mo»na wzmocni¢ zaªo»enia o D i D′, aby
hipoteza zachodziªa?
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