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Problema 2. Demonstraţi că există o infinitate de numere compuse ı̂n şirul
1, 31, 331, 3331, . . . .

Concursul KöMaL, problema B. 3525., februarie 2002

Soluţie:
Vom folosi următorul rezultat:

Orice număr prim cu 10 are o infinitate de multipli scrişi numai cu cifra 1.

Demonstraţie: Fie n un număr natural prim cu 10. Considerăm numerele

x1 = 1, x2 = 11, x3 = 111, . . . , xn+1 = 111 . . . 1︸ ︷︷ ︸
n+1 cifre

.

Din principiul cutiei rezultă că există printre aceste numere două, xi şi xj, cu
i < j, care să dea acelaşi rest la ı̂mpărţirea cu n. Atunci n | (xj − xi), adică
n | 111 . . . 1︸ ︷︷ ︸

j−i cifre

000 . . . 0︸ ︷︷ ︸
i cifre

. Dar cum (n, 10) = 1, rezultă că xj−i este un multiplu al lui

n scris numai cu cifra 1. Juxtapunând numere divizibile cu n obţinem tot numere
divizibile cu n, astfel, mai general, orice număr de forma xk(j−i), k ∈ N∗, este di-
vizibil cu n.

Din cele de mai sus rezultă că 31 are o infinitate de multipli scrişi numai cu cifra
3. Adăugând la sfârşitul unui asemenea număr, N , cifrele 3, 1 obţinem 100N + 31,
tot un multiplu de 31. Prin urmare, şirul conţine o infinitate de numere divizibile
cu 31 şi mai mari decât 31, deci compuse.

Remarcă: Putem preciza o mulţime infinită de numere divizibile cu 31: din mica
teoremă a lui Fermat, numărul 1030 − 1 este divizibil cu 31, deci şi 1030k − 1 sunt
divizibile cu 31. Cum (3, 31) = 1, rezultă că toate numerele de forma 333 . . . 3︸ ︷︷ ︸

30k cifre

sunt

divizibile cu 31. Prin urmare, toate numerele de forma 333 . . . 3︸ ︷︷ ︸
30k+1 cifre

1 sunt divizibile

cu 31.

Întâmplător, chiar 1015 − 1 este divizibil cu 31, deci ı̂n remarca de mai sus putem
ı̂nlocui 30k cu 15k.

Observaţie: Primul număr compus din şir este cel cu 8 cifre de 3; acesta este
divizibil cu 17.
În rezolvarea prezentată mai sus, numărul 31 poate fi ı̂nlocuit cu orice alt număr
care are un multiplu ı̂n şirul dat: el va avea o infinitate de multipli scrişi numai
cu cifra 3 care, juxtapuşi cu multiplul deja găsit, oferă infinitatea de termeni ai
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şirului care sunt numere compuse. De exemplu, am fi putut alege 17. Din mica
teoremă a lui Fermat rezultă că 17 divide 1016k− 1, deci 17 divide 333 . . . 3︸ ︷︷ ︸

16k cifre

, deci şi

pe 333 . . . 3︸ ︷︷ ︸
16k+8 cifre

1.

Se poate verifica uşor că niciun număr prim mai mic decât 17 nu divide vreun
termen al şirului.
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