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Problema 3. Stabiliţi dacă există 2015 puncte ı̂n plan astfel ı̂ncât:
• distanţa dintre oricare două din aceste puncte să fie diferită de 1 şi
• fiecare din cercurile de rază 1 având centrul ı̂ntr-unul din aceste puncte să lase
exact 1007 dintre puncte ı̂n exteriorul cercului.

∗ ∗ ∗

Soluţie:
Răspunsul este negativ: nu există 2015 puncte cu proprietăţile date.
Dacă ar exista, atunci pentru fiecare vârf ar exista 1007 segmente de lungime

mai mică decât 1 cu unul dintre capete ı̂n respectivul punct. În total ar fi atunci
2015·1007 segmente de lungime mai mică decât 1, ı̂nsă fiecare segment este numărat
de două ori ı̂n acest total, câte o dată pentru fiecare capăt. Aşadar ar trebui să

existe
2015 · 1007

2
/∈ N asemenea segmente, ceea ce reprezintă o contradicţie.

Comentariu:
Problema analoagă cu 2011 puncte a fost propusă de România pentru Balcaniada
de Matematică pentru Juniori, Larnaca, Cipru, 2011. Problema a fost selectată
pentru lista scurtă dar nu a fost dată ı̂n concurs.

Se poate formula un enunţ asemănător pentru orice număr impar de puncte:

Fie n un număr natural arbitrar. Stabiliţi dacă există 2n+ 1 puncte ı̂n plan astfel
ı̂ncât:
• distanţa dintre oricare două din aceste puncte să fie diferită de 1 şi
• fiecare din cercurile de rază 1 având centrul ı̂ntr-unul din aceste puncte să lase
exact n dintre puncte ı̂n exteriorul cercului.

În cazul n impar răspunsul este negativ, iar demonstraţia este analoagă cu cea de
mai sus.
În cazul n par, argumentul de mai sus nu funcţionează, ı̂nsă acest lucru nu este
suficient pentru a putea concluziona că răspunsul este afirmativ.
Pentru a demonstra că răspunsul este ı̂ntr-adevăr afirmativ, alegem cele 4k + 1
puncte să fie vârfurile unui poligon regulat A1A2 . . . A4k+1, cu dimensiunea aleasă
astfel ı̂ncât A1Ak+1 < 1 < A1Ak+2. În interiorul cercului de rază 1 cu centrul ı̂n
Aj se vor afla punctele Aj−k, . . . , Aj−1, Aj, Aj+1, Aj+2, . . . , Aj+k, unde indicii sunt
consideraţi modulo 4k + 1. Aşadar ı̂n exteriorul fiecărui asemenea cerc se vor afla
exact n = 2k dintre punctele alese.
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