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Problema 4. Un pătrat cu latura de 3 unități este împărțit în 9 pătrate cu latura de o unitate; le
vom spune căsuțe. În fiecare din cele 9 căsuțe este scris numărul 0. Se alege un pătrat cu latura de 2
unități și se mărește numărul scris în fiecare din cele 4 căsuțe cu o unitate. Aflați:

a) Suma numerelor obținute în cele 9 căsuțe ale pătratului după repetarea operației de 2008 ori;
b) De câte ori trebuie repetată operația pentru a obține în cele patru căsuțe situate în cele patru

colțuri ale pătratului același număr și acesta să fie 502.

Ștefan Smarandache, București
Rezolvare:

Vom numi pătratul de 3x3 „pătratul mare”, iar pătratul de 2x2 „pătratul mic”.
a) După primul pas, suma numerelor din pătratul mic crește cu 4, iar în restul căsuțelor din pă-

tratul mare nu se produce nicio modificare.
În orice poziție alegem la un pas oarecare pătratul mic, suma numerelor din cele 4 căsuțe ale

sale va crește cu 4, iar în restul căsuțelor din pătratul mare nu se produce nicio modificare față de pa-
sul anterior.

Deci suma numerelor din cele 9 căsuțe ale pătratului mare va crește la fiecare pas cu 4 față de
pasul  anterior,  adică  după  2008  pași  suma  numerelor  din  căsuțele  pătratului  mare  va  crește  cu
4·2008=8032 față de suma inițială. Cum suma inițială era 0, suma finală din căsuțele pătratului mare
va fi 8032.

b) Observăm că oricum am alege pătratul mic la un pas oarecare, el va atinge un singur colț al
pătratului mare, iar celelalte 3 colțuri ale pătratului mare vor fi neatinse.

Deci, la fiecare pas, numărul dintr-o căsuță dintr-un colț al pătratului mare va crește cu 1, iar
numerele din căsuțele din celelalte 3 colțuri ale pătratului mare nu se vor modifica, adică suma nu-
merelor din cele 4 căsuțe din colțurile pătratului mare va crește la fiecare pas cu 1 față de pasul ante-
rior. Deoarece în final avem numărul 502 în fiecare căsuță din cele 4 colțuri ale pătratului mare, adică
suma din căsuțele din cele 4 colțuri ale pătratului mare este 4·502=2008, înseamnă că au fost 2008
pași (dar acești pași nu sunt întâmplători ca la punctul a), ci astfel încât fiecare colț al pătratului
mare să fie atins de exact 502 ori de pătratul mic).
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