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CLASA a V-a

Problema 1. Trei piraţi, Jack, Tom şi Bill, jefuiesc o corabie
unde găsesc mai mulţi săculeţi care conţin, împreună, 2012 monede.
Jack ia primul săculeţ şi împarte conţinutul acestuia dând fiecăruia, pe
rând, câte o monedă, în ordinea Jack, Tom, Bill, Jack, Tom, Bill, ...,
până ce săculeţul se goleşte. Jack împarte apoi monedele din al doilea
săculeţ, începând tot cu sine şi respectând aceeaşi ordine. Procedează
la fel cu ceilalţi săculeţi, împărţind monedele după aceeaşi regulă. La
sfârşit, Bill constată că are cu trei monede mai puţin decât Jack. Aflaţi
câte monede a primit fiecare pirat.

Soluţie. La împărţirea monedelor dintr-un săculeţ ne putem afla
în una dintre următoarele situaţii

a) Împărţirea se termină la Bill. Atunci toţi primesc acelaşi număr
de monede.

b) Împărţirea se termină la Tom. Atunci Jack şi Tom au câte o
monedă în plus faţă de Bill.

c) Împărţirea se termină la Jack. Atunci Jack are o monedă în
plus faţă de Tom şi Bill, iar Tom şi Bill au acelaşi număr de monede.

Acum, dacă Bill are n monede, din enunţul problemei deducem că
Jack are n + 3 monede, iar din observaţia anterioară Tom poate avea
n, n+ 1, n+ 2 sau n+ 3 monede.

1



Numărul total de monede poate fi 3n+3, 3n+4, 3n+5 sau 3n+6.
Cum 2012 = M3 + 2, rezultă că singura variantă posibilă este aceea în
care numărul de monede este 3n+ 5. Din

3n+ 5 = 2012

obţinem n = 669 şi atunci Bill are 669 de monede, Jack are 672 de
monede, iar Tom are 671 de monede.

Problema 2. Fiecare element al mulţimii {2, 3, 4, ..., 50} se
colorează cu câte o culoare, respectând regula – dacă un număr are o
anumită culoare, atunci orice divizor al său are aceeaşi culoare. Care
este numărul maxim de culori care pot fi utilizate?

Soluţie. Începem prin a face câteva observaţii.
1. Numerele pare au toate aceeaşi culoare. Ele au divizor pe 2,

iar acesta trebuie să aibă culoarea oricărui număr par.
2. În principiu, orice număr prim, diferit de 2, trebuie să aibă o

altă culoare.
3. Dacă un număr prim p 6= 2 are o culoare, atunci 2p trebuie să

aibă aceeaşi culoare cu p dar şi aceeaşi culoare cu 2. Aşadar, numerele
prime p pentru care 2p ≤ 50 au aceeaşi culoare cu 2.

Din observaţiile de mai sus deducem că au culori diferite doar
numerele prime p ≤ 50 pentru care 2p ≥ 50, adică numerele prime p cu
proprietatea 25 ≤ p ≤ 50. Acestea sunt 29, 31, 37, 41, 43 şi 47. Toate
celelalte numere din mulţimea {2, 3, 4, ..., 50} au aceeaşi culoare cu
2. Motivul? Dacă sunt pare utilizăm observaţia 1. Dacă sunt impare
şi prime mai mici decât 25, din observaţia 2 ele au aceeaşi culoare cu
2, iar dacă sunt impare dar neprime trebuie să aibă un divizor prim şi
impar mai mic decât 25, adică de aceeaşi culoare cu el. În concluzie
sunt necesare 7 culori.

Problema 3. Doi prieteni, Cristi şi Marius, joacă următorul joc.
Cristi alege un număr din mulţimea {0, 1, 2, 3, ..., 999}, pe care îl
înmulţeşte cu 2, iar Marius adună 22 la rezultat; apoi, Cristi înmulţeşte
noul număr cu 2, iar Marius adună 22 la noul rezultat şi aşa mai departe.
Pierde cel care obţine primul un număr mai mare sau egal cu 1000.
Determinaţi câte posibilităţi de a alege numărul iniţial are Cristi astfel
încât să câştige el jocul.
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Soluţie. (D. Schwarz) Ca de cele mai multe ori, astfel de jocuri se
rezolvă printr-o analiză retrogradă. Deoarece toate numerele implicate
în joc sunt în mod obligatoriu pare, mai puţin numărul iniţial ales de
Cristi, numerele imediat perdante pentru Marius sunt cele din mulţimea

{978, 980, ..., 996, 998}.

Construind pentru fiecare din ele secvenţa din care pot proveni, obţinem
(folosind culoarea albastru pentru Cristi şi culoarea roşu pentru Marius)

• 489 7→ 978.
• 10 7→ 20 7→ 42 7→ 84 7→ 106 7→ 212 7→ 234 7→ 468 7→ 490 7→ 980.
• 491 7→ 982.
• 235 7→ 470 7→ 492 7→ 984.
• 493 7→ 986.
• 107 7→ 214 7→ 236 7→ 472 7→ 494 7→ 988.
• 495 7→ 990.
• 237 7→ 474 7→ 496 7→ 992.
• 497 7→ 994.
• 43 7→ 86 7→ 108 7→ 216 7→ 238 7→ 476 7→ 498 7→ 996.
• 499 7→ 998.

Numărul alegerilor câştigătoare pentru Cristi este deci numărul de valori
colorate în albastru, anume 22.

Problema 4. Numim olimpic un număr natural care poate fi
scris ca sumă de două numere naturale distincte având aceeaşi sumă a
cifrelor.

Demonstraţi că mulţimea M = {10n − 1 | n ∈ N∗} conţine o
infinitate de numere olimpice şi o infinitate de numere care nu sunt
olimpice.

Soluţie. Elementele mulţimii M sunt numere naturale de forma

P = 99 ... 9
︸ ︷︷ ︸

n cifre

.

Fie a şi b două numere astfel încât

a+ b = 99 ... 9
︸ ︷︷ ︸

n cifre
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Să observăm că obţinerea unui număr de forma P = 99 ... 9
︸ ︷︷ ︸

n cifre

dintr-o

sumă de două numere este posibilă numai dacă nu se trece peste ordin.
Într-adevăr, dacă la un moment dat s-ar trece peste ordin, la

adunarea următoarelor două cifre ar trebui să obţinem 18, iar acest
lucru se realizează numai dacă adunăm 9 cu 9. La fel trebuie să se
întâmple la pasul următor şi tot aşa până la sfârşit. Mai mult, trecerea
peste ordin trebuie să înceapă chiar de la cifra unităţior, altfel nu se mai
poate obţine trecerea peste ordin. Dacă respectăm şi condiţia ca suma
cifrelor celor două numere să fie aceeaşi este clar că numerele trebuie să
aibă acelaşi număr de cifre. Aşadar, ultima cifră scrisă va fi 1 dacă cele
două numere au acelaşi număr de cifre şi numărul P nu mai are forma
99 ... 9
︸ ︷︷ ︸

n cifre

.

În aceste condiţii, dacă notăm s(m) suma cifrelor lui m, avem

s(a+ b) = s(a) + s(b).

Dacă n este un număr par, atunci numărul P = 99 ... 9
︸ ︷︷ ︸

n cifre

se poate

scrie ca o sumă de două numere, cu acelaşi număr de cifre ca şi P folosind
numai două cifre (x, y) a căror sumă x + y să fie 9, ca în exemplul de
mai jos

99 ... 9
︸ ︷︷ ︸

n cifre

= xyxy ... xy
︸ ︷︷ ︸

n cifre

+ yxyx ... yx
︸ ︷︷ ︸

n cifre

.

Dacă n este impar, atunci numărul P nu se mai poate scrie ca sumă de
două numere cu aceeaşi sumă a cifrelor.

Într-adevăr, din

s(a+ b) = s(a) + s(b)

şi
s(a) = s(b)

avem
s(99 ... 9
︸ ︷︷ ︸

n cifre

) = 2s(a).

Dar, în membrul stâng avem un număr impar, iar în membrul
drept avem un număr par. Contradicţie.
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În concluzie, mulţimea M conţine o infinitate de numere olimpice
(toate numerele pentru n par) şi o infinitate de numere care nu sunt
olimpice (cele pentru n impar).

Comentariu. (Dan Schwarz) Ca în multe cazuri similare, cerinţa
este puţin ocultă; de fapt caracterizarea cazurilor, olimpice sau nu, este
complet determinată de paritatea lui n.

Dincolo de orice alte consideraţii, iarăşi numele personajelor im-
plicate sunt toate masculine; de ce unul din piraţi nu ar fi putut fi Jill,
sau Emily? (în Piraţii din Caraibe, dacă mi-aduc bine aminte, era şi un
personaj de pirăteasă ...)

CLASA a VI-a

Problema 1. Determinaţi cifrele nenule a, b, c pentru care

1

a
+

1

b
+

1

c
= a, b(c).

Soluţie. Trebuie avut în vedere că o fracţie ordinară ireductibilă
se transformă în fracţie zecimală periodică mixtă dacă şi numai dacă
numitorul are în descompunere 2 şi/sau 5 dar şi alţi factori primi.

Evident
1

a
+

1

b
+

1

c
≤ 3

ceea ce implică
a ≤ 3.

Pentru a = 2, din observaţia iniţială, deducem că b sau c trebuie
să fie mai mare sau egal cu 3.

În aceste condiţii avem

1

a
+

1

b
+

1

c
≤

1

2
+

1

3
+ 1 ≤ 2

iar
a, b(c) ≥ 2

Aşadar, a nu poate fi 2.
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Pentru a = 1 obţinem relaţia

1 +
1

b
+

1

c
= 1, b(c)

sau
1

b
+

1

c
= 0, b(c)

de unde
90(b+ c) = bc(9b+ c)

sau
90b+ 90c = 9b2c+ bc2

care implică
9 | bc2.

Dacă c = 3 avem

90b+ 270 = 27b2 + 9b

sau
3b+ 10 = b2

de unde b = 5.
Dacă c = 6 avem

90b+ 540 = 54b2 + 36b

sau
b+ 10 = b2

care nu are soluţie în mulţimea {0, 1, 2, ..., 9}.
Dacă c = 9 avem

90b+ 810 = 81b2 + 81b

sau
b+ 90 = 9b2

care nu are soluţie în mulţimea {0, 1, 2, ..., 9}.
În concluzie a = 1, b = 5, c = 3.

6



Problema 2. Se consideră numărul natural n ≥ 2012. Pentru
orice număr natural nenul p ≤ 2011, notăm Ap mulţimea triunghiurilor
care au o latură de lungime egală cu câtul împărţirii lui n la 2012,
o latură de lungime egală cu câtul împărţirii lui n la p, iar lungimea
celei de-a treia laturi este număr natural (se consideră că împărţirea se
efectuează cu rest).

a) Arătaţi că, dacă n < 4024, atunci mulţimea Ap conţine doar
triunghiuri isoscele, pentru orice alegere a lui p.

b) Determinaţi valorile numărului natural n pentru care mulţimea
A1006 are 5 elemente.

Soluţie. Vom nota prin
[a

b

]

câtul împărţirii cu rest a numărului

natural a la numărul natural nenul b. Atunci lungimile laturilor unui

triunghi din mulţimea Ap sunt a =
[ n

2012

]

, b =
[
n

p

]

, respectiv numărul

natural c.
a) Dacă 2012 ≤ n < 4024 atunci a = 1.
Se ştie că în orice triunghi lungimea unei laturi este mai mică decât

suma celorlalte două şi mai mare decât diferenţa lor. În aceste condiţii,
presupunând, fără a restrânge generalitatea problemei, că b ≤ c, avem

c− b < 1

Cum b şi c sunt numere naturale avem evident b = c, adică triunghiurile
sunt isoscele.

b) lungimile laturilor unui triunghi din mulţimea A1006 sunt prin

urmare a =
[ n

2012

]

, b =
[ n

1006

]

, respectiv numărul natural c. Evident

b > a.
Pentru un n fixat lungimile a şi b sunt constante. Înseamnă că

numărul triunghiurilor din mulţimea A1006 depinde doar de alegerea
numărului natural c, care trebuie ales astfel încât

b− a < c < b+ a (∗)

Pentru a avea exact cinci triunghiuri în mulţimea A1006 trebuie să avem
exact cinci valori pentru c. Putem alege exact cinci valori pentru c care,
pentru ca să poată îndeplini cerinţa (*) trebuie ca

(b+ a)− (b− a) = 6, adică a = 3.
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Din
[ n

2012

]

= 3 obţinem

n = 2012 · 3 + r

cu r ∈ {0, 1, 2, ..., 2011}. Aşadar, n ∈ {6036, 6037, ..., 8047}.

Problema 3. Se consideră triunghiul echilateral ABC şi X un
punct pe semidreapta (CA astfel încât A ∈ (CX). Pe bisectoarea unghi-
ului BAX se ia un punct D, iar pe semidreapta (AB se ia un punct E,
astfel încât AE + EC = DA + AC. Demonstraţi că semidreapta (CD

este bisectoarea unghiului ACE.

Soluţie. Pentru rezolvarea problemei este necesară o construcţie
ajutătoare; un punct D

′

∈ (AB astfel încât AD = AD
′

şi un alt punct
E

′

∈ (CA astfel încât CE = CE
′

. Se observă că (AD fiind bisectoarea
unghiului BAX, atunci m(ĈAB) = m(B̂AD) = m(D̂AX) = 600.

Acum AD = AD
′

şi m(B̂AD) = 600 implică faptul că △DAD
′

este echilateral, deci DD
′

= AD (1)
Din AE + EC = DA + AC şi (1) avem AE + E

′

C = AD
′

+ AC

sau AE − AD
′

= AC − E
′

C, adică ED
′

= AE
′

(2)

Din (1), (2) şi m(D̂D
′

E) = m(D̂AE
′) = 1200 rezultă △DD

′

E ≡
△DAE

′

, de unde DE = DE
′

(3)

8



Din (3), [DC] latură comună şi CE = CE
′

rezultă △DCE ≡

△DCE
′

, aşadar D̂CE ≡ D̂CE
′ , adică semidreapta (CD este bisec-

toarea unghiului ACE. Acelaşi raţionament se aplică şi dacă E ∈ (AB
astfel încât B ∈ (AE).

Problema 4. Se consideră un număr natural de şapte cifre, în
a cărui scriere zecimală se folosesc cel mult trei cifre distincte nenule.
Arătaţi că se pot şterge trei cifre astfel încât numărul de patru cifre
rămas şi răsturnatul său au un divizor comun mai mare sau egal cu 2.

Soluţie. Fie x, y, z cele trei cifre folosite. Având în vedere
principiul cutiei, una dintre cifre trebuie să apară de cel puţin 3 ori. Fie
această cifră x şi notăm Ax numărul de apariţii a cifrei x.

Dacă Ax ≥ 4 atunci vom şterge trei cifre astfel încât să rămână
un număr scris numai cu cifra x. În această situaţie, evident, numărul
rămas şi răsturnatul său au un divizor comun mai mare sau egal cu 2.

Dacă Ax = 3, atunci Ay = 3 şi Az = 1 sau Ay = Az = 2 (Ay şi Az

reprezintă numărul de apariţii ale cifrei y, respectiv z).
În primul caz eliminăm un x, un y şi pe z, iar în cel de-al doilea

eliminăm un x şi cei doi de z.
În ambele situaţii rămânem cu două cifre de x şi două cifre de y,

cu care pot fi formate doar numere de forma

xyxy, yxyx, xxyy, yyxx, xyyx sau yxxy.

Practic, avem doar trei cazuri; 1. abab, 2. aabb şi 3. abba.

Cazul 1. abab = ab · 101 şi baba = ba · 101, cu divizor comun 101.
Cazul 2. aabb = a0b · 11 şi bbaa = b0a · 11, cu divizor comun 11.
Cazul 3. Numărul abba este egal cu răsturnatul său, deci divizorul

comun este chiar valoarea lor comună abba.
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