
 
 
 

Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro 

Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro 
 

 

Problema 1. Determinaţi numerele naturale a şi b pentru care ecuaţia

| ax + b | + | ax− b |= 100

are exact trei soluţii ı̂n mulţimea numerelor ı̂ntregi.
Andrei Eckstein

Soluţie: Dacă a = 0 ecuaţia devine 2b = 100 care are o infinitate de soluţii ı̂ntregi
dacă b = 50 şi niciuna dacă b 6= 50. În continuare presupunem că a 6= 0.

• Dacă x < − b

a
≤ 0, ecuaţia revine la −2ax = 100, adică x = −50

a
< − b

a
dacă

b < 50, deci ı̂n acest caz ecuaţia are cel mult o soluţie.

• La fel, dacă x >
b

a
≥ 0, ecuaţia revine la 2ax = 100, adică x =

50

a
>

b

a
dacă

b < 50, deci şi ı̂n acest caz ecuaţia are cel mult o soluţie.

• În fine, ı̂n cazul x ∈
[
− b

a

b

a

]
, ecuaţia revine la 2b = 100, adică b = 50, care este

verificată de orice x ∈
[
− b

a

b

a

]
.

Deoarece ı̂n celelalte cazuri nu se obţin decât cel mult două soluţii, trebuie ca şi
ı̂n acest caz să avem cel puţin o soluţie, prin urmare este necesar ca b = 50. În
acest caz soluţiile găsite ı̂n cazurile precedente nu convin (trebuia b < 50), deci

mulţimea soluţiilor ı̂ntregi ale ecuaţiei este

[
− b

a

b

a

]
∩ Z, unde b = 50. Pentru ca

această mulţime să aibă exact 3 elemente trebuie ca 1 ≤ b

a
< 2, adică 25 < a ≤ 50.

Într-adevăr, pentru a ∈ {26, 27, . . . , 50} şi b = 50, ecuaţia din enunţ are trei soluţii
ı̂ntregi: −1, 0 şi 1.

Problema 2. Un număr natural se numeşte grozav dacă el este mai mic decât
orice alt număr natural care are aceeaşi sumă a cifrelor. Câte numere de trei cifre
sunt grozave?

Olimpiadă Cehia, 2011

Soluţie:
Un număr de trei cifre are suma cifrelor cuprinsă ı̂ntre 1 şi 27. Dacă suma cifrelor
este mai mică sau egală cu 18, atunci există şi un număr de două cifre, aşadar
mai mic, care are aceeaşi sumă a cifrelor, deci numărul de trei cifre nu este grozav.
Numerele grozave de trei cifre au suma cifrelor cuprinsă ı̂ntre 19 şi 27. Ele sunt:
199 (pentru suma cifrelor 19), 299 (pentru suma cifrelor 20), ş.a.m.d., 999 (pentru
suma cifrelor 27). Aşadar sunt 9 numere grozave de 3 cifre.

Problema 3. Fotbalul ı̂n trei se joacă astfel: doi jucători de câmp ı̂ncearcă să-i
dea gol portarului; când reuşesc, cel care a marcat golul trece ı̂n poartă pentru
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următorul joc.
Andrei, Bogdan şi Cosmin joacă acest joc. A doua zi ei ı̂i povestesc profesorului
lor de matematică următoarele:
- Andrei a fost de 12 ori jucător de câmp, iar Bogdan de 21 de ori;
- Cosmin a fost portar de 8 ori.
Profesorul lor ştie cine a marcat al şaselea gol. Cine l-a marcat?

Olimpiadă pentru juniori, Flandra (Belgia), 2003

Soluţie: Cosmin a stat de 8 ori ı̂n poartă, deci Andrei cu Bogdan au atacat
ı̂mpreună de 8 ori. Prin urmare Andrei a atacat ı̂mpreună cu Cosmin ı̂n 12−8 = 4
jocuri, iar Bogdan a atacat cu Cosmin ı̂n 21− 8 = 13 jocuri.
Observăm că ı̂n total s-au disputat 25 de jocuri şi că ı̂n 13 dintre ele a stat Andrei
ı̂n poartă. Deoarece nu se pot disputa două jocuri la rând ı̂n aceeaşi configuraţie,
cele 13 jocuri cu Andrei ı̂n poartă trebuie să fi alternat cu celelalte două feluri de
jocuri şi primul ı̂n poartă trebuie să fi stat Andrei. Prin urmare Andrei a stat ı̂n
poartă ı̂n fiecare meci cu număr impar, deci el este cel care a marcat ı̂n fiecare joc
cu număr par, ı̂n particular ı̂n jocul al şaselea.

Problema 4. Pe latura [AB] a triunghiului ABC se consideră un punct P ast-
fel ı̂ncât AP = 2PB. Se ştie că CP = 2PQ, unde Q este mijlocul lui [AC].
Demonstraţi că triunghiul ABC este dreptunghic.

Turneul Oraşelor, 2011

Soluţia 1: Fie D simetricul lui C faţă de B. Atunci, ı̂n triunghiul ADC, [AB]
este mediană şi, cum AP = 2PB, P este centrul de greutate al triunghiului ADC.
Rezultă că punctul P se găseşte şi pe mediana [DQ], adică punctele D, P, Q sunt
coliniare. În plus, DP = 2PQ = CP , deci triunghiul PDC este isoscel, prin
urmare mediana [PB] este şi ı̂nălţime, adică unghiul B al triunghiului ABC este
drept.

Soluţia 2: Fie R simetricul lui P faţă de B. Atunci PR = 2PB = AP , deci P
este mijlocul lui [AR]. Rezultă că PQ este linie mijlocie ı̂n triunghiul ARC, deci
RC = 2PQ = PC. Deducem că triunghiul PCR este isoscel, deci mediana [CB]
este şi ı̂nălţime, adică m(�ABC) = 90◦.
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