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Problem . În 12 vase sunt 49 litri de ap . Unele vase au capaci-
tatea de 1 litru, altele de 3 litri, iar altele de 10 litri. S  se a�e num rul
vaselor de �ecare fel, ³tiind c  num rul vaselor de 1 litru este cu 1 mai
mic decât al celor de 3 litri.

* * *

Soluµie: Dac  am avea înc  un vas de 1 litru, atunci num rul
vaselor de 3 litri ar � egal cu num rul vaselor de 1 litru.

Ad ugând acest vas vor � 13 vase ³i 50 de litri de ap .
Mai mult, ne putem permite s  înlocuim 1 vas de 3 litri ³i 1 vas

de 1 litru cu 2 vase de 2 litri. Astfel nu se modi�c  nici num rul vaselor
³i nici cantitatea de ap , dar problema devine mai simpl  ³i anume:

În 13 vase sunt 50 litri de ap . Unele vase au capacitatea de 2litri,
altele de 10 litri. Câte vase, de �ecare fel, avem?

Aceast  problem  o rezolv m prin metoda falsei ipoteze.
Dac  toate vasele ar � de 2 litri am avea

2× 13 = 26 (litri).

Dar noi avem 50 de litri de ap .
Diferenµa de 24 de litri apare pentru c  avem vase de 10 litri.
Cum diferenµa între un vas de 2 litri ³i unul de 10 litri este de 8

litri înseamn  c  cei 24 de litri se repartizeaz  în

24 : 8 = 3 (vase de 10 litri).

Atunci vor � 10 vase de 2 litri (13− 3).
Cum 2 vase de 2 litri înlocuiesc 1 vas de 3 litri ³i 1 vas de 1 litru,

dac  num rul lor ar � fost acela³i, înseamn  c  num rul vaselor de 3
litri este 5 (10 : 2 = 5), iar num rul vaselor de 1 litru este 4 (cu unul
mai puµin decât al vaselor de 3 litri).

În concluzie, avem 4 vase de 1 litru, 5 vase de 3 litri ³i 3 vase de
10 litri.

1

aungureanu
Typewritten Text
Ediția a V-a; Etapa 5; Clasa a IV-aSOLUȚIE Problema 1




