
АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЕТО НА ЗАДАЧА 
КОНСТРУКЦИЯ 

 Очевидно е, че когато 𝑲𝑲 > 𝑵𝑵 ∗ 𝑵𝑵 или броят на простите числа, които са по-малки от 
107, е по-малък от 𝑲𝑲, задачата няма решение. Не толкова очевидно обаче е обратното 
твърдение – задачата няма решение само когато едно от тези две условия е в сила. 

 Ще приложим следната стратегия: във всеки ред и във всяка колона ще искаме 
множествата от срещанията на всяко просто число да са едни и същи. С други думи, искаме 
да направим такава матрица, че във всеки ред простото число 𝑝𝑝1 да се среща 𝑐𝑐1 пъти, 𝑝𝑝2 да 
се среща 𝑐𝑐2 пъти и т. н. до 𝑝𝑝𝑡𝑡 , което ще се среща 𝑐𝑐𝑡𝑡 пъти, където числата 𝑐𝑐1, 𝑐𝑐2, … , 𝑐𝑐𝑡𝑡 са едни 
и същи, докато простите 𝑝𝑝1,𝑝𝑝2, … ,𝑝𝑝𝑡𝑡 може да се променят. Тогава броят на делителите на 
произведенията във всеки ред ще бъде равен на (𝑐𝑐1 + 1) ∗ (𝑐𝑐2 + 1) ∗ … ∗ (𝑐𝑐𝑡𝑡 + 1). 

Нека разгледаме случая, когато 𝑲𝑲 ≤ 𝑵𝑵. Тогава матрицата, в която елемента на 𝑖𝑖-ти 
ред и 𝑗𝑗-та колона е 𝑙𝑙-тото поред просто число, където 𝑙𝑙 = (𝑖𝑖 + 𝑗𝑗) 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑲𝑲, e валидно решение 
на задачата (номерацията на редовете и колоните за удобство започва от 0). Оставям на 
читателя да се увери във верността на това твърдение. 

В другия случай, когато 𝑲𝑲 > 𝑵𝑵 можем да построим матрицата, без да имаме 
повторение на което и да е просто число в даден ред или колона. На първия ред ще сложим 
първите 𝑵𝑵 прости числа, на втория ще повторим част от тях и ще добавим известен брой 
нови. Лесно можем да определим колко нови числа трябва да добавяме на всеки следващ 
ред. Нека означим този брой с 𝑟𝑟. За да имаме общо 𝑲𝑲 различни числа, то трябва 𝑟𝑟 = �𝑲𝑲−𝑵𝑵

𝑵𝑵−1
�. 

По-точно така може да получим малко повече от необходимия брой различни числа. Това 
е преодолимо, като в последния ред от матрицата включим числа, които вече сме 
използвали. 


