METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE ARITMETIC
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I. Metoda mersului invers

Într-o problema care se va putea rezolva prin metoda mersului invers
datele problemei sunt astfel prezentate încât se exprim una în raport cu alta.
De exemplu, dac datele problemei sunt A, B, C, D, atunci A este legat de B ,
B este legat de C , C este legat de D, iar D este cunoscut.
Leg tura poate  exprimat schematic a³a:

iar la rezolvare mersul este ca în gura de mai jos.

Iat un exemplu de problem care se va rezolva prin metoda mersului
invers:
Barbu are cu 40 de timbre mai mult decât Adriana,
Carmen are cu 15 timbre mai puµin decât Barbu, Dinu are de dou ori mai
Problema I.1:
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puµine timbre decât Carmen, Elena are de trei ori mai multe timbre decât
Dinu, adic 150 de timbre. Câte timbre are ecare copil?
Soluµie:

Problema se poate reprezenta ca în gura de mai jos.

S observ m c num rul de timbre al ecarui copil este exprimat în
raport cu num rul de timbre al altui copil.
A³a cum spune ³i numele metodei (mersul invers) putem inversa sensul
s geµilor.
În aceast situaµie se modic ³i armaµiile prin care num rul timbrelor
ec rui copil sunt legate de num rul timbrelor altui copil.
Modul în care se schimb aceste armaµii îl vedeµi în gura urm toare.

În acest fel problema devine foarte u³oar . Din enunµ se ³tie c Elena
are 150 de timbre, iar din armaµia 4, a³a cum a fost transformat de noi,
se ³tie c " Dinu are de trei ori mai puµine timbre decât Elena". A³adar,
num rul de timbre pe care îl are Dinu va :
150 : 3 = 50 (timbre)

Cunoa³tem acum num rul de timbre pe care îl are Dinu, iar armaµia
3, transformat de noi ne spune: " Carmen are de dou ori mai multe timbre
decât Dinu". Atunci, num rul de timbre pe care îl are Carmen va :
50 × 2 = 100 (timbre)

Mai departe, se ³tie c " Barbu are cu 15 timbre mai mult decât Carmen", iar noi am aat despre Carmen c are 100 de timbre. Atunci, Barbu
va avea
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100 + 15 = 115 (timbre)

În sfâr³it, din armaµia 1 se ³tie c "Adriana are cu 40 de timbre mai
puµin decât Barbu", iar noi am aat c Barbu are 115 timbre. A³adar,
num rul de timbre pe care îl are Adriana va :
115 − 40 = 75 (timbre)

În concluzie, Adriana are 75 de timbre, Barbu are 115 timbre, Carmen
are 100 de timbre, Dinu are 50 de timbre ³i Elena are 150 de timbre a³a cum
³tiam de la început.
Metoda mersului invers se poate folosi cu succes ³i pentru a rezolva
urm torul tip de problem :
Problema I.2:

Aaµi valoarea num rului x din egalitatea:
3 + 2 × (x : 4 − 12) = 15

Pentru rezolvarea acestei probleme gândim astfel: "2 × (x :
4 − 12)" reprezint un num r pe care îl not m A ³i atunci relaµia devine:
Soluµie:

3 + A = 15

De aici este evident c
A = 15 − 3

adic
A = 12

Amintindu-ne cine era A, avem
2 × (x : 4 − 12) = 12

Acum, paranteza " x : 4−12 " o consider m un num r pe care îl not m,
de exemplu, P ³i astfel ultima relaµie se va scrie:
2 × P = 12

De aici avem evident
P =6

Cum P = x : 4 − 12 vom avea
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x : 4 − 12 = 6

Dac vom nota num rul x : 4 cu B relaµia anterioar se va scrie:
B − 12 = 6

de unde
B = 18

adic
x : 4 = 18

În sfâr³it, din aceast ultim relaµie g sim
x = 18 × 4

adic
x = 72
II. Metoda falsei ipoteze

Exist mai multe tipuri de probleme a c ror rezolvare se face prin
metoda falsei ipoteze. Aceast metod const în a presupune c cerinµa
problemei nu este cea corect ³i transformarea ei într-o ipotez nou . Cel
mai bine ar  s ilustr m acest lucru cu câteva exemple reprezentative.
Problema II.1: În ograda unui µ ran sunt g ini ³i porci. Num rul
capetelor este 20, iar num rul picioarelor este 50. Câte g ini ³i câµi porci
sunt în ograd ?
Soluµie: Cerinµa problemei este de a aa num rul de g ini ³i num rul
de porci. Asta înseamn c în ograd sunt ³i g ini ³i porci. Noi vom presupune
c în ograd avem numai porci sau numai g ini. Trebuie s alegem una dintre
situaµii. S zicem c în ograd sunt numai porci. Astfel am ad ugat ipoteza:
" În ograd sunt 20 de porci", deoarece sunt 20 de capete.
Atunci, ind 20 de capete, num rul de picioare va :

20 × 4 = 80

Dar în problem se spune c sunt 50 de picioare. Ne punem întrebarea: " De
unde apare diferenµa dintre 80 ³i 50, adic 30 de picioare?"
Înseamn c în ograd sunt ³i g ini nu numai porci.
Cum între num rul de picioare al unei g ini ³i num rul de picioare
al unui porc avem o diferenµ de 2 picioare, înseamn c la ecare g in am
num rat 2 picioare în plus. Deci diferenµa de 30 de picioare vine de la num rul
de g ini. Dac la ecare g in am num rat 2 picioare în plus, atunci num rul
de g ini va :
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30 : 2 = 15

Deoarece în ograd sunt 20 de capete, iar 15 sunt capete de g in rezult c
num rul de porci va :
20 − 15 = 5

În concluzie, în ograd sunt 15 g ini ³i 5 porci.
Pentru cei care locuiesc la bloc problema ar putea  formulat astfel:
Pe o scar de bloc sunt 20 de apartamente cu dou ³i cu
patru camere. În total, pe scar , sunt 50 de camere. Câte apartamente cu
dou camere ³i câte apartamente cu patru camere sunt pe scara blocului?
Rezolvarea acestei probleme se face la fel ca la problema de mai sus
numai c în loc de porci ³i g ini avem apartamente cu dou sau patru camere.
Problem :

Problema II.2: Suma a ³apte numere naturale, diferite de zero, este
27. Ar taµi c cel puµin dou dintre numere sunt egale.

Problema cere s ar t m c între cele ³apte numere, dou sunt
egale. Noi vom presupune c toate cele ³apte numere sunt diferite. Mai mult,
vom presupune c ele sunt cele mai mici ³apte numere naturale consecutive,
adic 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7.
Suma acestor numere este:
Soluµie:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28

Dar în problem se spune c suma celor ³apte numere este 27.
Ne întreb m: " De unde apare diferenµa de 1 între cele dou sume?"
Înseamn c unul dintre numerele: 2, 3, 4, 5, 6 sau 7 trebuie s e mai mic
cu 1. Dac 2 ar  cu 1 mai mic el ar deveni 1. Dar noi mai aveam un 1, deci
dou dintre numere ar  egale. Dac 3 ar  mai mic cu 1 el ar deveni 2. Dar
noi mai avem un 2, deci iar ³i am avea dou numere egale. Acela³i lucru s-ar
întâmpla ³i atunci când 4, 5, 6 sau 7 ar  mai mic cu 1. În concluzie, pentru
ca suma s e 27 trebuie s avem dou numere egale.
ProblemaII.3 Într-o urn avem 7 bile albe ³i 9 bile ro³ii. Care este
cel mai mic num r de bile pe care trebuie s îl extragem din urn , f ra a ne
uita la ele, pentru a  siguri c am scos o bil alb ?

De aceast dat , falsa ipotez înseamn s ne gândim la cea
mai proast situaµie care se poate întâmpla.
În problema noastr trebuie s scoatem din urn o bil alb . În urn
exist bile ³i de alt culoare decât alb . Atunci situaµia cea mai proast
înseamn s scoatem bile de orice culoare, dar nu de culoare alb .
Soluµie:
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În acest fel vom scoate mai întâi cele 9 bile negre. Dup cele 9 extrageri
în urn au r mas numai bile albe. Asta înseamn c la urm toarea extragere
voi avea sigur o bil alb .
În concluzie, num rul minim de extrageri, pentru a  siguri c am scos
o bil alb , este 10.
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