
 
 

1. Principiul extremal 
 
 
 
1. Spunem că o mulţime de numere întregi nenule A are proprietatea (P) dacă a A,   

b,c A, b c,    astfel încât a b c.   Determinaţi n minim pentru care există mulţimi de carninal 
n care să aibă proprietatea (P). 
 
2. Spunem că o mulţime *M    are proprietatea (P) dacă orice element al lui M este media 
geometrică a două elemente distincte ale lui M. Arătaţi că există o infinitate de mulţimi care au 
proprietatea (P) şi o infinitate de mulţimi care nu au proprietatea (P). 

G. Popa, RecMat 2/2005 
 
3. Fie *n  şi A mulţimea numerelor naturale cel puţin egale cu 2, care sunt relativ prime cu 
fiecare dintre numerele 1, 2, ..., n. Demonstraţi că A nu poate conţine doar numere compuse. 
 
4. Într-un turneu de şah, fiecare dintre jucători dispută câte o partidă cu fiecare dintre ceilalţi. 
Ştiind că nu se înregistrează nicio remiză şi că fiecare participant obţine cel puţin câte o victorie, 
demonstraţi că există un grup de trei şahişti A, B şi C astfel încât A îl învinge pe B, B îl învinge 
pe C şi  C îl învinge pe A. 

Olimpiadă Irlanda, 2004 
  
5. Fie M o mulţime finită de puncte din plan cu proprietatea că orice dreaptă care uneşte două 
puncte ale lui M conţine cel puţin trei puncte din M. Demonstraţi că toate punctele din M sunt 
coliniare. 

Teorema punctelor, Sylvester 
 
6. Determinaţi mulţimea numerelor naturale n pentru care există n cercuri în plan cu interioarele 
disjuncte, fiecare dintre ele tangent la cel puţin alte şase cercuri dintre cele n. 

Luis Funar, Concurs R.M.T., 1983 
 
7. Vom spune că mai multe perechi conjugale formează o comunitate instabilă dacă există un 
bărbat şi o femeie care, deşi nu sunt soţ-soţie, simt o atracţie reciprocă mai mare decât fiecare faţă 
de perechea sa conjugală. Considerăm un grup format din n bărbaţi şi n femei. În ipoteza în care 
fiecare persoană îşi poate ierarhiza strict preferinţele, arătaţi că se pot forma n perechi care să 
alcătuiască o comunitate stabilă. 

Olimpiadă Brazilia, 1997 
 



 
 

2. Numărare în două moduri 
 
 
 
1. Un poligon cu n laturi este triangulat în n – 2 triunghiuri, cu ajutorul a n – 3 diagonale ale sale 
care nu se intersectează în puncte interioare. Notăm cu 0T  numărul triunghiurilor ale căror laturi 
sunt toate diagonale ale poligonului şi cu 2T  numărul triunghiurilor care au două laturi care sunt 
laturi şi pentru poligon, iar a treia latură diagonală a poligonului. Demonstraţi că 2 0T T 2.   

M. Tetiva, RecMat 1/2008 
 
2. Un poliedru are 10 vârfuri şi 9 feţe, fiecare faţă fiind triunghi sau patrulater. Stabiliţi câte feţe 
sunt triunghiuri şi câte sunt patrulatere. 

G. Popa, Concurs Fl. T. Câmpan 2006 
 
3. La un turneu de şah participă 14 şahişti, fiecare jucând câte o partidă cu fiecare dintre ceilalţi 
13. Dacă suma punctelor obţinute de primii trei clasaţi este egală cu suma punctelor obţinute de 
ultimii nouă clasaţi, care este numărul maxim de remize din turneu? 

D. Miheţ, Concurs lot, 1983 
 
4. La un test de matematică participă 8 elevi. Fiecare problemă a testului a fost rezolvată de exact 
4 elevi, iar numărul problemelor comune rezolvate de oricare doi elevi este acelaşi. Arătaţi că 
testul conţine cel puţin 14 probleme. 

G.M. 10/2008 
 
5. Într-un tablou cu 2009 linii şi 2009 coloane, pentru fiecare  i, j 1,2,...,2009 ,  scriem la 
intersecţia liniei i cu coloana j numărul 1, dacă i divide j, şi 0 în caz contrar. Determinaţi numărul 
zerourilor din tablou. 
 
6. Un tablou cu m linii şi n coloane are toate elementele egale cu +1 sau  –1, iar produsul 
elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană este  –1. Demonstraţi că numerele m şi n 
au aceeaşi paritate. 
 
7. Fie M mulţimea tablourilor cu m linii şi n coloane care au ca elemente unul dintre numerele 0, 
1, 2, 3 sau 4 şi cu proprietatea că suma elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană se 
divide cu 5. Determinaţi cardinalul mulţimii M.  

C. Năstăsescu, Baraj O.I.M. 1989 
 
8. Se consideră mulţimile finite 1 2 kM , M , ... ,M  şi fie  1 2 k 1 nM M M ... M x , ... ,x .      
Pentru fiecare element x din M, notăm cu c(x) numărul mulţimilor 1 2 kM , M , ... ,M  care îl conţin 
pe x. Demonstraţi că      1 2 k 1 2 nM M ... M c x c x ... c x .        



 
 

3. Evaluare + exemplu 
 
 
 
1. Mulţimea nevidă *A ,   de cardinal n, are proprietatea că oricare ar fi patru elemente ale 
sale, putem alege două cu suma 20062 1.  Determinaţi cea mai mare valoare posibilă a lui n. 

D. Nedeianu, RecMat 2/2006 
 
2. Determinaţi cea mai mică valoare a lui k  pentru care oricare ar fi n k, mulţimea 
 1, 2, 3, ... ,n  poate fi partiţionată în două submulţimi A şi B, astfel încât suma elementelor lui A 
să fie egală cu produsul elementelor lui B. 
 
3. Un post de radio selectează în fiecare săptămână cele mai îndrăgite 20 de melodii. Ştim că 
aceleaşi 20 de cântece nu se află în aceeaşi ordine în top în două săptămâni consecutive, iar dacă 
o piesă începe să coboare în clasament, ea nu-şi va mai putea îmbunătăţi poziţia niciodată. 
Determinaţi numărul maxim de săptămâni consecutive în care aceleaşi 20 de piese se pot afla în 
top. 

Olimpiadă Estonia, 1994  
 
4. 50 de răufăcători înarmaţi trag unii asupra altora simultan, respectând următoarea regulă: 
fiecare îl împuşcă pe cel mai apropiat de el (şi îl ucide pe loc), iar dacă se află la egală distanţă 
faţă de mai mulţi tovarăşi de răutăţi, îl împuşcă pe unul dintre aceştia. Aflaţi numărul minim 
posibil de răufăcători ucişi.  

Olimpiadă U.R.S.S., 1978 
 
5. Pe o tablă 9 9  sunt colorate 40 din cele 81 de pătrăţele. Despre o linie orizontală sau verticală 
se spune că este bună dacă ea conţine mai multe pătrăţele colorate decât necolorate. Care este cel 
mai mare număr de linii bune (orizontale şi verticale) pe care-l poate avea tabla? 

Olimpiadă Kazahstan, 2005 
 
6. Căsuţele unui pătrat 100 100  se colorează în alb şi negru, astfel încât în orice dreptunghi 1 2  
există cel puţin o căsuţă neagră şi în orice dreptunghi 1 6  există două căsuţe negre vecine. Care 
este numărul minim de căsuţe negre ale pătratului? 
 
7. Găsiţi cel mai mic număr natural n pentru care, oricum am colora o tablă de şah 8 8  cu n 
culori, fiecare culoare fiind folosită măcar o dată, există 6 căsuţe de culori diferite care se află pe 
aceeaşi linie sau pe aceeaşi coloană. 

A. Zahariuc, RecMat 2/2005 
 
8. În fiecare câmp unitate al unei livezi m n  se află câte un măr. Un număr de k arici pornesc, 
pe rând, din câmpul stânga-sus al livezii şi se mişcă spre câmpul din dreapta-jos. La fiecare 
mişcare, un arici se poate deplasa cu un singur câmp, spre dreapta sau în jos, fără a ieşi din livadă. 
Ariciul poate să culeagă mărul din câmpul pe care îl vizitează, dacă acesta nu a fost cules deja de 
alt arici. Determinaţi numărul k minim, pentru care aricii pot culege toate merele. 

I. Boreico, RecMat 2/2007 
 



9. Vom spune că un număr natural n 4  este neobişnuit dacă se poate aşeza câte un număr real 
în fiecare dintre cele 2n  pătrăţele unitate ale unui pătrat P de latură n, astfel încât suma celor 9 
numere din orice pătrat 3 3  conţinut de P să fie strict negativă, iar suma celor 16 numere din 
orice pătrat 4 4  conţinut de P să fie strict pozitivă. Determinaţi toate numerele neobişnuite. 

M. Bălună, O.N.M. 2009 
 
10. Într-un şir finit de numere reale, suma oricăror 7 termeni consecutivi este strict negativă, iar 
suma oricăror 11 termeni consecutivi este strict pozitivă. Să se determine numărul maxim de 
termeni ai unui astfel de şir. 

O.I.M. 1977 
 
11. Se consideră mulţimea  A 1, 2, 3, ... ,1997 .  Determinaţi cel mai mic număr natural nenul n 
cu proprietatea că orice submulţime cu n elemente a lui A conţine două numere distincte, dintre 
care unul este divizor al celuilalt. 

  V. Guţu, Concursul G.M. 1997 
 
12. Determinaţi numerele naturale n 3  cu proprietatea că există în plan n puncte albastre şi n 
puncte roşii, oricare trei necoliniare, astfel încât în interiorul oricărui triunghi cu vârfurile albastre 
să existe cel puţin un punct roşu, iar în interiorul oricărui triunghi cu vârfurile roşii să existe cel 
puţin un punct albastru. 

A. Zahariuc, RecMat 2/2004 
 
13. Determinaţi numerele naturale n 3  cu proprietatea că există un poligon cu n laturi, nu toate 
egale, astfel încât suma distanţelor de la oricare punct interior poligonului până la laturile acestuia 
să fie constantă. 

D. Schwarz, Baraj O.I.M. 1975 
 
14. Determinaţi numerele naturale n 6  cu proprietatea că există o mulţime de puncte din plan, 
de cardinal n, astfel încât pentru orice punct P din M, există cel puţin alte trei puncte în M care să 
se găsească la o distanţă egală cu 1 faţă de P. 

Baraj O.I.M. 1993 
 
15. Se consideră în plan punctele laticeale 1 2 nP , P , ... ,P ,  oricare trei necoliniare. Determinaţi 
valoarea minimă a lui n astfel încât, oricum ar fi alese punctele kP , să existe cel puţin un triunghi 
cu vârfurile în trei dintre ele, al cărui centru de greutate să fie punct laticeal. 

I. Mustaţă, RecMat 1/2006 
 
16. Pentru un număr întreg n 3,  fie 1 2 3C , C , C  frontierele a trei poligoane convexe din plan, 
fiecare având câte n laturi şi astfel încât mulţimile 1 2 2 3C C , C C  şi 3 1C C  sunt finite. 
Determinaţi numărul maxim posibil de puncte din mulţimea 1 2 3C C C .   

O.B.M. 2007 
 
17. Fie  A 1, 2, 3, ... ,280 .  Determinaţi cel mai mic număr întreg n cu proprietatea că orice 
submulţime cu n elemente a lui A conţine cinci numere care sunt două câte două prime între ele. 

O.I.M. 1991 



 
4. Tot felu’ 

 
 
 
1. Se consideră mulţimea  a bA 2 3 a,b , a 10, b 10 .      Determinaţi numărul 

submulţimilor  x, y  ale lui A, aşa încât într-o astfel de submulţime nici x nu divide pe y, nici y 
nu divide pe x. 
 
2. Determinaţi numărul submulţimilor nevide ale mulţimii  A 1, 2, 3, ... ,10 ,  care nu conţin 
numere consecutive. 
 
3. Avem trei ţăruşi A, B, C, iar pe A se află un stoc de n discuri, al căror diametru se micşorează 
dacă privim de la discul de la bază spre cel din vârf. O mutare permisă este trecerea unui disc de 
pe vârful stocului de pe un ţăruş, deasupra stocului de pe alt ţăruş, în aşa fel încât să nu punem 
niciodată un disc mai mare deasupra unuia mai mic. Scopul este de a aduce toate discurile pe 
ţăruşul B. Dacă np  este numărul minim de mişcări necesare pentru a termina jocul, arătaţi că np  
este finit şi determinaţi-l. 

Problema turnurilor din Hanoi 
 
4. La o recepţie participă 2008 ambasadori. Fiecare dintre ei are cel mult 2008 inamici printre cei 
prezenţi.  Demonstraţi că ambasadorii pot fi aşezaţi la o masă rotundă, astfel încât niciunul să nu 
aibă ca vecin vreun duşman. 
 
5. În timpul unei bătălii între 2001 cocoşi, fiecare cocoş a rupt o pană de la un altul şi fiecare 
cocoş a rămas fără o pană. Printre oricare trei cocoşi, se găseşte unul care nu a rupt nicio pană de 
la ceilalţi doi. Determinaţi cel mai mic număr n având proprietatea: tăind cel mult n cocoşi, îi 
putem aşeza pe cei rămaşi în două coteţe astfel încât niciun posesor de pană străină să nu 
nimerească în acelaşi coteţ cu stăpânul penei. 

Olimpiadă R. Moldova, 2001 
 
6. Într-o şcoală primară rurală învaţă 20 de copii. Fiecare doi copii au cel puţin un bunic comun. 
Demonstraţi că unul dintre bunici are în această şcoală cel puţin 14 nepoţi. 

Olimpiadă R. Moldova, 1996 
 
7. Într-o sală se află 76 de persoane, fiecare având câte 51 de cunoscuţi printre cei prezenţi. 
Arătaţi că există patru persoane care se cunosc între ele două câte două. 
 
8. Fiecare membru al unui grup de 17 savanţi corespondează cu ceilalţi 16. În corespondenţa lor 
este vorba numai despre trei teme. Fiecare pereche de savanţi corespondează între ei pe o singură 
temă. Demonstraţi că există trei savanţi care corespondează între ei pe o aceeaşi temă. 

O.I.M. 1964 
 
9. Trei copii scriu câte un număr având 2001 cifre: 2001 2000 2 1A a a ...a a , 2001 2000 2 1B b b ...b b ,  
respectiv 2001 2000 2 1C c c ...c c .  Demonstraţi că în scrierile acestor numere există trei poziţii m, n 
şi p, astfel încât m n pa a a ,  m n pb b b   şi m n pc c c .   

G. Popa, RecMat 2/2001 



 
10. Se consideră un dreptunghi de dimensiuni 25 20.  Din interiorul acestuia eliminăm arbitrar 
120 de pătrate unitate, cu tot cu laturile lor. Demonstraţi că în suprafaţa rămasă se poate aşeza un 
disc de diametru 1. 

Baraj O.I.M. 1977 
 
11. Fie m, n două numere naturale nenule, astfel încât m divide n – 1.Numerele 1, 2, 3, ..., n se 
aşează la întâmplare pe un cerc. Se calculează suma oricărui grup de m numere vecine. Demon-
straţi că printre aceste sume există două având modulul diferenţei strict mai mare decât m – 1. 

T. Zvonaru, RecMat 1/2006 
 
12. În căsuţele unui pătrat 10 10  se scriu numerele 1, 2, 3, ... , 100, în aşa fel încât oricare două 
numere consecutive să se afle în căsuţe vecine. Demonstraţi că există o linie sau o coloană care să 
conţină măcar două pătrate perfecte. 

A. Zahariuc, RecMat 1/2003 
 
13. Demonstraţi că un dreptunghi 10 6  nu poate fi acoperit cu plăci de forma celor din figură. 

                                                                                    Concurs Gh. Ţiţeica, 1983 
 
14. Numim tromino un dreptunghi 3 1.  Tabla de şah este acoperită, fără suprapuneri, cu 21 de 
trominouri. Care sunt câmpurile care pot rămâne libere? 
 
15. Determinaţi numărul minim de triunghiuri echilaterale de latură 1 care pot acoperi un pătrat 
de latură 1. 

L. Panaitopol, Baraj O.I.M. 1979 
 
16. Se dau n discuri în plan şi fie F reuniunea interioarelor lor. Se ştie că oricum am considera un 
reper cartezian în planul discurilor, F conţine cel puţin 2007 puncte laticeale. Arătaţi că există un 
reper cartezian în raport cu care F conţine cel puţin 2008 puncte laticeale. 

I. Boreico, G.M. 5-6/2008 
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