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Problema 3. În cele 8 vârfuri ale unui cub se scriu numerele de la 1 la 8, apoi pe
fiecare muchie a cubului se scrie suma numerelor din capete. Este posibil ca cele
12 sume de pe muchii să fie distincte?
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Soluţie:
Vom arăta că cele 12 sume nu pot fi distincte.
Presupunem contrariul. Pe muchii putem obţine sume ı̂ntre 3 (suma minimă este
1 + 2 = 3) şi 15 (suma maximă este 7 + 8 = 15). Conform presupunerii, pe muchii
apar 12 dintre numerele de la 3 la 15, deci lipseşte unul. Făcând suma acestor 12
numere vom obţine de 3 ori suma numerelor din vârfuri (pentru că fiecare vârf este
capăt pentru 3 muchii, deci fiecare număr scris ı̂ntr-un vârf va fi numărat de trei
ori.) Aşadar suma celor 12 numere de pe muchii este 3(1 + 2 + . . . + 8) = 108. Pe
de altă parte, 3 + 4 + . . . + 15 = 117, deci numărul care lipseşte de pe muchii este
9.
Aşadar, fiecare din numerele 3, 4, 5 şi 6 apare pe câte o muchie. Dar 3 = 1 + 2 (şi
nu se scrie decât aşa), deci vârfurile 1 şi 2 trebuie să fie adiacente. La fel, pentru a
putea obţine pe o muchie suma 4, vârfurile 1 şi 3 trebuie să fie adiacente. Atunci
vârfurile 2 şi 3 nu pot fi adiacente, deci suma 5 trebuie să se obţină din 1 + 4.
Aşadar, cele trei vârfuri cu care este unit vârful 1 sunt vârfurile 2, 3 şi 4. Dar
atunci suma 6 nu se poate obţine: 1 nu poate fi unit şi cu 5, iar 2 şi 4 nu pot fi
vârfuri adiacente. Am ajuns astfel la o contradicţie, deci presupunerea iniţială a
fost falsă.
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