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Problema 4. Numerele 1, 2, . . . , 2016 sunt scrise pe tablă, ı̂ntr-o anumită ordine,
fiecare din ele exact o dată. Între oricare două numere vecine pe tablă se scrie
modului diferenţei dintre cele două numere, pe tablă fiind scrise astfel 2015 numere
noi. Se şterg de pe tablă cele 2016 numere iniţiale, după care procesul se reia
pentru cele 2015 numere rămase pe tablă: se scriu modulele diferenţelor de câte
două numere vecine, după care cele 2015 numere scrise pe tablă la etapa anterioară
se şterg. Procesul se repetă până când, la sfârşit, pe tablă rămâne un singur număr.
Care este cea mai mare valoare posibilă pe care o poate avea numărul rămas pe
tablă?

∗ ∗ ∗

Soluţie: Valoarea celui mai mare număr scris pe tablă nu poate creşte de la o
etapă la alta. Mai mult, după prima etapă, cel mai mare număr rămas pe tablă va
fi cel mult 2015 (şi asta dacă 1 şi 2016 sunt vecine pe tablă). După prima etapă,
cel mai mare număr scris pe tablă este aşadar cel nult 2015, iar cel mai mic este
cel puţin 1, deci după etapa a doua cel mai mare număr de pe tablă este cel mult
2014. Prin urmare, numărul final este cel mult 2014.

Pe de altă parte, dacă ordinea iniţială a numerelor este 2016, 1, 2, 3, . . . , 2015, după
prima etapă vor rămâne pe tablă numerele 2015, 1, 1, 1, . . . , 1, iar după etapa a
doua vor rămâne 2014, 0, 0, 0, . . . 0. De aici ı̂nainte, numerele de pe tablă vor fi
2014 urmat de tot mai puţine cifre de 0, până când la sfârşit rămâne 2014.

Am demonstrat aşadar că cea mai mare valoare posibilă a numărului care rămâne
pe tablă este 2014.
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