
Problema săptămânii 9.

În vârfurile unui pentagon se scriu numere reale. Pe fiecare din cele 10 segmente
care unesc două dintre vârfurile acestui pentagon se scrie suma numerelor din
capetele segmentului. Arătaţi că dacă 7 din aceste 10 numere sunt ı̂ntregi, atunci
şi celelalte 3 sunt ı̂ntregi.
Soluţie:
Fie a, b, c, d, e numerele scrise ı̂n vârfurile pentagonului. Aceste vârfuri determină
10 segmente. Arătăm mai ı̂ntâi că există {x, y, z} ⊂ {a, b, c, d, e} astfel ı̂ncât sumele
x + y, y + z, z + x să se afle printre cele şapte sume despre care se ştie că sunt
ı̂ntregi.
Dacă, să zicem, a + b este una din sumele ştiute ca fiind ı̂ntregi, atunci fie putem
alege {x, y, z} ca fiind unul din tripletele {a, b, c}, {a, b, d} sau {a, b, e}, fie suntem
ı̂n situaţia ı̂n care cele trei sume despre care nu ştim că sunt ı̂ntregi sunt: una din
sumele a+ c şi b+ c, una din sumele a+ d şi b+ d şi una din sumele a+ e şi b+ e.
În primul caz afirmaţia este demonstrată, iar ı̂n al doilea putem alege {x, y, z} =
{c, d, e}.
Prin urmare, am arătat că trebuie ca printre numerele scrise ı̂n vârfuri să avem
x, y, z cu x + y, y + z, z + x ∈ Z.
De aici rezultă că z − x ∈ Z, deci {x} = {z}. Cum şi x + z ∈ Z, rezultă
{x} = {y} = {z} ∈ {0; 0, 5}.
Fie {u, v} = {a, b, c, d, e} \ {x, y, z}. Dacă pentru u ştim despre vreuna din sumele
u+x, u+y sau u+z că este ı̂ntreagă, atunci rezultă că {u} = {x}, dacă nu, atunci
u+v ∈ Z implică {u} = {v}, iar v+x, v+y, v+z ı̂ntregi implică {v} = {x} = {y} =
{z} ∈ {0; 0, 5}. De aici rezultă că {u} = {v} = {x} = {y} = {z} ∈ {0; 0, 5}, deci
toate sumele sunt ı̂ntregi. În ambele cazuri, concluzia se impune.

Generalizare (Tudor Caba)

În vârfurile unui poligon cu n ≥ 5 laturi se scriu numere reale. Pe fiecare din cele

N =
n(n− 1)

2
segmente care unesc două dintre vârfurile acestui poligon se scrie

suma numerelor din capetele segmentului. Arătaţi că dacă N − n + 2 din aceste
N numere sunt ı̂ntregi, atunci şi celelalte n− 2 sunt ı̂ntregi.
În plus, rezultatul este optim: dacă numai N − n + 1 dintre numerele de pe seg-
mente sunt ı̂ntregi, este posibil ca nu toate cele N numere să fie ı̂ntregi.

Demonstraţie:
Într-adevăr, de exemplu dacă ı̂n vârfuri punem n−1 numere ı̂ntregi şi unul nêıntreg,
atunci exact N − n + 1 dintre numerele de pe segmente sunt ı̂ntregi.

Pe de altă parte, restul afirmaţiei rezultă uşor prin inducţie. Pentru n = 5 rezul-
tatul este chiar problema săptămânii.
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Presupunând afirmaţia adevărată pentru un poligon cu n vârfuri, s-o demonstrăm
pentru unul cu n + 1.
Avem n− 1 segmente pentru care nu ştim că numerele de pe ele sunt ı̂ntregi. Fie
[AB] unul din aceste n− 1 segmente. Suprimăm vârful A şi toate segmentele care
ı̂l conţin (printre care şi [AB]). Vom obţine un poligon cu n laturi ı̂n care sunt cel
mult n−2 segmente despre care nu ştim că sunt etichetate cu numere ı̂ntregi. Con-
form ipotezei de inducţie, pe segmentele care le unesc sunt scrise numere ı̂ntregi.
Observăm că dacă a+b, b+c şi c+a sunt ı̂ntregi atunci {a} = {b} = {c} ∈ {0; 0, 5},
deci ı̂n cele n vârfuri vor fi scrise numere cu aceeaşi parte fracţionară, 0 sau 0, 5.
Ne uităm acum la vârful A. Din A pleacă n segmente, deci pe lângă cele n−1 des-
pre care nu ştim că sunt etichetate cu numere ı̂ntregi, există cel puţin un segment
care pleacă din A şi despre care ştim că poartă un număr ı̂ntreg. Cum numărul ı̂n
celălalt vârf este un număr cu partea fracţionară 0 sau 0,5, iar suma este ı̂ntreagă,
rezultă că şi ı̂n A este un număr cu aceeaşi parte fracţionară ca şi ı̂n celelalte
vârfuri, 0 sau 0,5, deci pe toate segmentele sunt scrise numere ı̂ntregi.
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