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Problema 3. Fiecare număr natural nenul trebuie colorat fie cu roşu, fie cu verde,
astfel ı̂ncât să fie respectate următoarele condiţii:
• suma oricăror trei numere roşii, nu neapărat distincte, este un număr roşu;
• suma oricăror trei numere verzi, nu neapărat distincte, este un număr verde;
• există atât numere roşii cât şi numere verzi.
Determinaţi toate colorările posibile. Justificaţi răspunsul.
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Soluţie:
Vom demonstra că există două colorări posibile: numerele pare se colorează cu
roşu, cele impare cu verde, sau invers.

Să observăm mai ı̂ntâi că ambele colorări amintite mai sus satisfac cele trei condiţii
din enunţ (suma a trei numere pare este un număr par, iar suma a trei numere
impare este un număr impar).

Reciproc, să demonstrăm că acestea sunt singurele colorări posibile.
Să presupunem că 1 este roşu. Atunci 3 = 1+1+1 este tot roşu, apoi 5 = 3+1+1
este roşu şi aşa mai departe se obţine din aproape ı̂n aproape că orice număr impar
este roşu.
Vom demonstra ı̂n continuare că 2 este verde. Presupunând contrariul, am avea că
4 = 2 + 1 + 1 este tot roşu, că 6 = 4 + 1 + 1 este roşu şi, din aproape ı̂n aproape,
că orice număr par este roşu. Ar rezulta că toate numerele sunt roşii, ceea ce
contrazice condiţia a treia. Aşadar 2 este verde. Atunci 6 = 2 + 2 + 2 este verde,
10 = 6 + 2 + 2 este verde şi aşa mai departe, orice număr de forma 4k + 2 este
verde.
Dacă 4 ar fi roşu, ar rezulta că 6 = 4 + 1 + 1 este roşu, dar, aşa cum am văzut,
6 = 2+2+2 este verde. Prin urmare 4 este verde şi atunci 8 = 4+2+2 este verde,
12 = 8 + 2 + 2 este verde şi tot aşa, din aproape ı̂n aproape, toate numerele de
forma 4k sunt verzi. Prin urmare, dacă 1 este roşu, atunci numerele impare sunt
roşii, iar cele pare sunt verzi.
Dacă 1 este verde, se arată la fel că toate numerele impare sunt verzi şi toate nu-
merele pare sunt roşii.

Întrebare suplimentară: Se schimbă ceva la acest răspuns dacă trebuie colorate
toate numerele naturale (inclusiv 0) respectând aceleaşi trei condiţii?
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