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Problema 4. Cinci numere naturale a1 < a2 < a3 < a4 < a5 au proprietatea că
toate diferenţele ai − aj cu i, j ∈ {1, 2, 3, 4, 5}, i 6= j, sunt diferite. Aflaţi cea mai
mică valoare posibilă a lui a5.

Olimpiadă Cuba, 2005

Soluţie:
Este suficient ca diferenţele aj−ai cu j > i să fie diferite, acestea fiind pozitive, iar
celelalte fiind opusele lor. Avem 10 diferenţe care trebuie să fie numere naturale
nenule diferite:
a5 − a1, a5 − a2, a5 − a3, a5 − a4
a4 − a1, a4 − a2, a4 − a3
a3 − a1, a3 − a2
a2 − a1.
Rezultă că diferenţa cea mai mare, a5− a1, trebuie să fie cel puţin 10, deci a5 este
cel puţin 10. Dacă a5 − a1 = 10, celelalte diferenţe trebuie să fie 1, 2, . . . , 9.
Vom arăta că a5 nu poate fi 10.
O metodă ar fi să remarcăm că suma celor 10 diferenţe ar trebui să fie pe de o parte
4a5 + 2a4−2a2−4a1, adică un număr par, şi pe de altă parte 1 + 2 + . . .+ 10 = 55,
care este impar, deci nu se poate ca cele 10 diferenţe să fie 1, 2, . . . , 10, adică nu se
poate ca a5 = 10.
O altă cale este cea ,,băbească”: dacă a5 = 10, atunci a1 = 0. Pentru a obţine o
diferenţă 9 trebuie fie ca a2 = 1, fie ca a4 = 9.
În primul caz, pentru a obţine o diferenţă 8 trebuie fie ca a3 = 2 (dar atunci
a3 − a2 = a2 − a1 = 1, ceea ce nu convine), fie ca a4 = 8. Încercând pe rând
x3 = 2, 3, . . . , 7, constatăm că ı̂n niciunul din aceste cazuri nu obţinem 10 diferenţe
diferite. Analog ı̂n cazul a4 = 9.
O a treia cale este să ne uităm numai la diferenţele a2 − a1, a3 − a2, a4 − a3 şi
a5 − a4 a căror sumă este a5 − a1 = 10. Aceste diferenţe trebuie să fie diferite şi
nenule, deci trebuie să fie, ı̂ntr-o anumită ordine, 1, 2, 3, 4. Dar dacă diferenţa 1
stă lângă diferenţa 2, atunci suma celor două diferenţe este 3 care astfel va apărea
de două ori (de exemplu, dacă a3 − a2 = 1, a2 − a1 = 2, atunci a3 − a1 = 3, dar şi
a4 − a3 sau a5 − a4 este 3, deci diferenţele nu sunt diferite). La fel, diferenţa 1 nu
poate sta nici lângă diferenţa 3, deci trebuie să stea lângă diferenţa 4. Dar atunci
a3 − a1 = a5 − a3 = 5, deci iarăşi diferenţele nu sunt diferite.
Rezultă aşadar că a5 este cel puţin 11.
Alegând, de exemplu, a1 = 0, a2 = 2, a3 = 7, a4 = 10, a5 = 11 obţinem 10 diferenţe
diferite (toate numerele de la 1 la 11 ı̂n afară de 6).
Alte exemple cu a5 = 11 sunt: a1 = 0, a2 = 1, a3 = 4, a4 = 9, a5 = 11 sau a1 = 0,
a2 = 3, a3 = 4, a4 = 9, a5 = 11 sau a1 = 0, a2 = 2, a3 = 7, a4 = 8, a5 = 11.
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