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Problema 4. Trei copii au la dispoziµie 10 piese de plastic nu-
merotate cu cifre de la 0 la 9 pe ambele feµe. Ei se joac  un joc dup 
urm toarele reguli:

- primul copil alege o pies , deci o cifr , o p streaz  ³i trece pe
foaia cifra respectiv ;

- al doilea alege o pies , o p streaz  ³i trece pe foaie suma dintre
cifra aleas  de el ³i num rul scris pe foaie de primul copil;

- al treilea alege o pies , o p streaz  ³i trece pe foaie suma dintre
num rul scris de al doilea copil ³i cifra aleas  de el.

Apoi jocul se reia cu primul copil. Când piesele sunt terminate se
reintroduc toate în cutie ³i jocul se reia dela copilul al c rui rând urma.
Jocul este câ³tigat de copilul care scrie primul pe foaie num rul 145.

a) S  se demonstreze c  primul copil nu poate câ³tiga acest joc;
b) S  se precizeze ce trebuie s  fac  primul copil pentru a-l împied-

ica pe al doilea copil s  câ³tige.
Steluµa Monea, Deva

Soluµie Dup  10 pa³i s-au ales toate cele 10 piese, iar pe foaie
este scris num rul 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45. Dup  30 de
alegeri num rul scris pe foaie este 135 (45 · 3), iar cel care urmeaz  s 
aleag  este copilul num rul 1. a) Copilul num rul 1 trebuie s  aleag 
la pasul 31. El nu poate câ³tiga deoarece, la acest moment, num rul
maxim scris pe foaie este 144 (135 + 9), iar pân  la um toarea alegere
f cut  de copilul num rul 1 câ³tig  jocul copilul cu num rul 2 sau 3. b)
Copilul num rul 1 poate s  îl împiedice pe copilul num rul 2 s  câ³tige
jocul dac  alege num rul 0 (copilul num rul 2 este în situaµia copilului
num rul 1 de la punctul a) sau dac  alege num rul 5 (pe foaie va � scris
140, iar copilul num rul 2 nu are de unde s  mai aleag  un 5 pentru a
câ³tiga).
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