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Problema 3. Determinaţi numărul minim n pentru care, oricum am colora ı̂n
roşu n dintre vârfurile unui cub, există un triunghi echilateral cu vârfurile roşii.

Dan Schwarz, Baraj de juniori, 2015

Soluţia 1. Vom demonstra că numărul căutat este 5.

Fie ABCDA′B′C ′D′ un cub. Colorând ı̂n roşu cele 4 vârfuri ale unei feţe a cubului,
fie ele de exemplu A,B,C,D, nu se formează niciun triunghi echilateral cu vârfurile
roşii, deci n ≥ 5.

Acum, pentru n = 5, oricum am colora n vârfuri cu roşu, unul din planele (ABCD)
şi (A′B′C ′D′) va avea cel puţin trei vârfuri roşii. Putem presupune că A,B,C sunt
roşii.
Dacă şi D este roşu, atunci avem un singur vârf roşu ı̂n planul (A′B′C ′D′). Dacă
X ′ este vârful roşu, cu X ∈ {A,B,C,D}, atunci vecinii vârfului X formează un
triunghi echilateral roşu.

Dacă D nu este roşu, atunci ı̂n planul (A′B′C ′D′) avem două vârfuri roşii. Dacă
B′ sau D′ este roşu, atunci ACB′, respectiv ACD′, este un triunghi echilateral cu
vârfurile roşii. În caz contar, A′ şi C ′ sunt roşii şi atunci A′C ′B este un triunghi
echilateral cu vârfurile roşii.

În concluzie, oricum am colora 5 dintre vârfuri cu roşu, va exista cel puţin un
triunghi echilateral cu vârfurile roşii, deci minimul căutat este n = 5.

Soluţia 2. (Teodor Turu)
Dacă colorăm cu roşu vârfuri ale unei singure feţe, nu se formează niciun echilateral
cu vârfurile roşii, deci n ≥ 5.
Vom demonstra că n = 5.
Avem două tetraedre regulate: ACB′D′ şi BDA′C ′. Deoarece avem 5 vârfuri roşii
şi două tetraedre, din principiul cutiei rezultă că unul dintre tetraedre va avea cel
puţin 3 vârfuri roşii, iar acestea formează un triunghi echilateral.

Remarcă: Uşor reformulată, această problemă a fost problema 2 din cadrul Bara-
jului 1 pentru determinarea echipei României la Balcaniada de Matematică pentru
juniori din 2015.
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