
 

 

SUBIECTUL I PRINTRE HOTI
Soluţie. (2p oficiu) Pătrat de pătrat înseamnă puterea a patra a unui număr natural, şi fiind 
cel mai mare din 1000, codul este 625=54………...………………………………………..4p 

Descompune 625 = 25 + 400. ……………………………………………………………...3p 

Găseşte 81ab =  şi 144cde = . ……………………………………………………………….3p 

Suma din seif este de 81144256 euro. ……………………………………………………..3p 

 
 

SUBIECTUL II CUB ETICHETAT
 

Soluţie. (2p oficiu) a) Nu avem decât să luăm în fiecare vârf numere de forma 2k
, k ≥ 2, 

având grijă ca exponenţii să fie diferiţi.  Cum 2i + 2j = 2m + 2n dacă şi numai dacă {i, j} = 
={m, n}, problema este rezolvată, deoarece este clar că media aritmetică este un nr par (k≥2)....4p 

b) Este suficient să observăm că dacă numerele a şi b au media aritmetică ma atunci numerele 
a+k şi b+k au media aritmetică ma+k. Luăm atunci numerele de la pct b), mărite cu 1………....4p 

c) Media aritmetică a numerelor din capetele unei muchii fiind număr natural, înseamnă că 
în capete avem numere de aceeaşi paritate (ambele pare sau ambele impare). Din aproape în 
aproape se deduce că în cele 8 vârfuri ale cubului avem ori numai numere pare ori numai 
numere impare. 

Pe de altă parte, oricum am lua 20 de numere (distincte 2 câte 2), cel mai mic şi cel mai 
mare dintre acestea nu pot fi scrise ca media aritmetică a 2 dintre celelalte numere: 
min(a, b) < (a+b) / 2 < max(a, b), pentru a≠b. 
Astfel, în mod necesar cel mai mic şi cel mai mare dintre aceste numere se vor afla în 

vârfurile cubului. Însă, dacă aceste numere sunt consecutive, cel mai mare şi cel mai mic au 
parităţi diferite, ajungând astfel la o contradicţie. Deci, cele 20 de numere nu pot fi numere 
consecutive............................................................................................................................5p  

 

SUBIECTUL III DIFUZARE STRADALA 

 

Soluţie. (2p oficiu) Problema conduce, în mod inevitabil la desfăşurări, trebuie doar să 
observăm că putem face două: 

a) ridicăm faţa DUEZ în planul (VEZ) şi determină lungimea segmentului VM…………...2p 

b) aceeaşi faţă DUEZ o aducem în planul (VODZ) şi determinăm din nou lungimea 
segmentului VM…………………………………………………………………………….2p 

 

Pentru situaţia de la punctul a) VM2 = 1+(2+ 37 )2 = 42+4 37 ……………………….....4p 

iar pentru punctul b) VM
2 
= 65 ……………………………………………………………..4p 

Dar 42+4 37 >65 şi atunci situaţia cerută este cea de la punctul b). ……………………..1p 


