
Distanța de la punctul A la dreapta e: d(A; e), 
sau Ae

Distanța dintre punctele A și B: AB sau sau
d(A; B)

Dreapta determinată de punctele A și B: e(A; B)

Unghiul dreptelor f1 și f2: sau 

Unghiul cu vârful în punctul C determinat de
punctele A și B, care se află pe laturile un-
ghiului: 

Unghiul cu vârful în punctul C: 

Unghiuri: 

Triunghi determinat de punctele A, B, C: 

Aria triunghiului ABC: T(ABC) sau TABC

Semiperimetrul triunghiului de laturi egale cu 

a, b, c: 

Unghi drept: *

Dreapta e este perpendiculară pe dreapta f :

Dreapta e este paralelă cu dreapta f : 

Congruență: ,; 

Raportul asemănării: m

Vectorul determinat de punctele A și B (direcțio-

nat de la A la B): 

Egal, diferit: ; 

Identic egal: ;

Aproximativ egal: ; ; 

Mai mic, mai mic sau egal: <, #; 2 < 3, 
5 # x

Mai mare, mai mare sau egal: >, $; 6 > 4, 
a $ 2

Mulțimea numerelor naturale: N; {0; 1; 2; …}

Mulțimea numerelor întregi: Z;
{…; –2; –1; 0; 1; 2; …}

Mulțimea numerelor întregi pozitive și negative:
Z+, Z–;
{1; 2; 3; …}, {–1; –2; –3; …}

Mulțimea numerelor raționale și iraționale:
Q, Q*

Mulțimea numerelor raționale pozitive și nega-
tive: Q+, Q–

Mulțimea numerelor reale: R

Mulțimea numerelor reale pozitive și negative:
R+, R–

Element al (aparține) mulțimii, nu aparține
mulțimii: !, "; , 

Submulțime, submulțime netrivială: 3, 1;
, 

Interval închis: [a; b]

Interval închis la stânga, deschis la dreapta: 
[a; b[

Interval deschis la stânga, închis la dreapta: 
]a; b]

Interval deschis: ]a; b[

Valoarea absolută a numărului x: ;

Legea de corespondență a funcției 
; vagy

; 

Valoarea funcției în punctul x0: ;

n factorial: n! = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ … ⋅ (n – 1) ⋅ n

(5), 5f xha 0 =

( )f x0

f x x2 3= +] gf x y=] g

: 2 3f x x7 +:f x f x7 ] g

, 3,13 1 =-

x

N Q1A R3

2 Zg- +5 N!

8,54 8,5.2,3a ..

5a b /+/

,!= 2, 5a b !=

AB

ABC A B C9 9, l l l

e f<

e f=

s a b c
2=

+ +

ABC9

, , , fa b c

CB

ACBB

( ; )f f1 2 B( ; )f f1 2B

AB
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MATEMATICĂ 5

Notații (simboluri matematice) folosite 
în acest manual 
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MATEMATICĂ6

Introducere

Scopul acestui manual este sprijinirea pregătirii elevilor pentru examenul de bacalaureat de nivel
mediu. Dezvoltarea concepției matematice la elevi se realizează prin elaborarea componentelor
materiei acestei discipline, legate de definiții și noțiuni.

Exemplele rezolvate contribuie la predarea noilor cunoștințe și la asimilarea materiei. La sfâr-
șitul fiecărui capitol se găsesc exerciții și probleme cu scopul de a ajuta pregătirea elevilor pen-
tru examenul de bacalaureat de nivel mediu.

Pe parcursul studiilor liceale are loc consolidarea noțiunilor dobândite mai devreme pe cale in-
tuitivă, prin intermediul diferitelor activități, consolidare urmată de definirea exactă a noțiunilor
și generalizarea acestora. Dorim să dezvoltăm deprinderile elevilor de a fi capabili să aplice în ca-
drul altor arii curriculare relațiile pe care și le-au însușit în diverse domenii ale disciplinei, vom spri-
jini aplicarea de către elevi a matematicii în rezolvarea unor probleme cu caracter practic. Ilus-
trațiile și fotografiile vor stimula asimilarea cunoștințelor și a relațiilor matematice.

În text am marcat cu albastru anumite curiozități din istoria matematicii și cele legate de
disciplina noastră. (Propunem folosirea internetului pentru completarea acestor informații.)

Una dintre cele mai importante sarcini ale profesorilor de matematică este cultivarea interesu-
lui pentru rezolvarea problemelor. Condiția indispensabilă a acestui deziderat  este înțelegerea unor
texte simple de matematică și analiza lor. Dezvoltarea deprinderilor de a discuta problemele, de a
căuta, de a găsi mai multe soluții, va contribui de asemenea la dezvoltarea gândirii logice.

Gândirea logică este indispensabilă atât la rezolvarea problemelor, cât și la procedurile algo-
ritmice și la aplicații. Elaborarea unor algoritmi de câțiva pași în diferite domenii ale matematicii
este necesară și la studiul informaticii.

Problemele elaborate pe parcursul celor patru ani de studii, în funcție de gradul de dificultate
al acestora, vor contribui la pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat. Le-am clasificat
în felul următor:

Pentru cei interesați, dornici să exerseze, mai recomandăm probleme selectate din familia cu-
legerilor MATEMATIKA Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény în ediția Editurii Di-
dactice.

Materia pentru examenul de bacalaureat de nivel ridicat a fost marcată cu litere minuscule de culoarea verde.

În materia prezentată vom formula anumite ipoteze care vor putea fi demonstrate sau in-
firmate în câteva etape. Este foarte importantă trezirea interesului elevilor pentru demonstra-
ția afirmațiilor. Vom prezenta demonstrațiile unor teoreme mai simple, câteva metode de
demonstrație, respectiv formularea exactă a unor noțiuni și reguli. (Acestea le vom marca cu
albastru în manual.)

Gerőcs László–Orosz Gyula–Paróczay József–Szászné dr. Simon Judit:
16125/I (+ CD-n a megoldások) MATEMATIKA Gyakorló és érettségire felkészítő feladat gyűjte mény I.
16125/II MATEMATIKA Gyakorló és érettségire felkészítő feladat gyűj temény I., Megoldások
16126/I (+ CD-n a megoldások) MATEMATIKA Gyakorló és érettségire felkészítő feladat gyűjte mény II.
12126/II MATEMATIKA Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény II., Megoldások

Czapáry Endre–Czapáry Endréné–Csete Lajos–Hegyi Györgyné–Iványiné Harró Ágota–Morvai Éva–Reiman István:
16127/I (+ CD-n a megoldások) MATEMATIKA Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűj temény III:, Geometriai 

feladatok gyűjteménye
16127/II MATEMATIKA Gyakorló és érettségire felkészítő feladat gyűj temény III., Megoldások,

Geometriai feladatok gyűjteménye

nivel mediu,
mai simplă

nivel mediu,
mai dificilă

nivel ridicat,
mai simplă

nivel ridicat,
mai dificilă

E2

E1

K2

K1
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Metode de raționament,
combinatorică

I.

Gândirea umană cuprinde foarte multe componente: deprinderi logice,
deprinderi combinative, deprinderi de abstractizare, deprinderi de aso-
ciație, intuiție, capacitatea de a evidenția esențialul, capacitatea gândi-
rii disciplinate, capacitatea de orientare în timp și spațiu, etc. Pentru înțe-
legerea dezvoltării acestor deprinderi și capacități este foarte important
să experimentăm acele scheme logice care ne ajută la rezolvarea proble-
melor care se ivesc în viața de toate zilele.
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MATEMATICĂ I .  M E T O D E  D E  R A Ț I O N A M E N T ,  C O M B I N A T O R I C Ă

În acest capitol vom studia câteva metode și procedee de raționament, care ne vor ajuta la re-
zolvarea unor probleme mai complexe și mai complicate. Mai întâi vom analiza structurile logice
ale unor afirmații și teoreme, vom cunoaște o nouă metodă de demonstrație, apoi vom studia
principiile unor probleme de combinatorică, utilizate ca elemente de ordonare și de teoria selec-
ției (alegerii).

1. Teoremă și reciproca ei, metoda demonstrației
indirecte

TEOREMĂ ȘI RECIPROCA EI

Studiați afirmațiile din propozițiile următoare.
1. Dacă plouă, iau cu mine umbrela.
2. Dacă un număr este divizibil cu 4, atunci este număr par.
3. Dacă un triunghi este dreptunghic, atunci pătratul unei laturi este egal cu suma pătratelor ce-

lorlate două laturi.
4. Dacă două drepte sunt paralele, atunci sunt situate în același plan (coplanare)
5. Dacă un patrulater este paralelogram, atunci el este trapez.

Fiecare dintre aceste propoziții conține o afirmație adevărată. Ele sunt propoziții compuse, în
care pima parte începe cu conjuncția „dacă”, iar a doua cu adverbul „atunci”. Prima parte a pro-
poziției se numește ipoteză (premisă), iar a doua concluzie.

Să studiem în continuare ce se întâmplă dacă schimbăm între ele ipoteza și concluzia, adică
în această propoziție nouă concluzia inițială devine ipoteză și invers.
1. Dacă iau cu mine umbrela, atunci va ploua.
2. Dacă un număr este par, atunci este divizibil cu 4.
3. Dacă într-un triunghi pătratul unei laturi este egal cu suma pătratelor celorlalte două, atunci

triunghiul este dreptunghic.
4. Dacă două drepte sunt situate în același plan (coplanare), atunci ele sunt paralele.
5. Dacă un patrulater este trapez, atunci este paralelogram.

Reciproca afirmației 1 este falsă, deoarece dacă iau umbrela cu mine nu e sigur că va ploua.
Reciproca afirmației 2 este falsă, deoarece de exemplu 10 este un număr par, dar nu este di-

vizibil cu 4
Reciproca afirmației 3 este adevărată, am și demonstrat-o în clasa a IX-a.
Reciproca afirmației 4 este falsă, deoarece există drepte coplanare care sunt concurente (se-

cante)
La fel și reciproca afirmației 5 este falsă.

Teoremă

dacă.................., atunci.................

ipoteză concluzie

Dacă într-o afirmație (teoremă) schimbăm între ele rolurile ipotezei și ale concluziei, atunci
vom obține afirmația (teorema) reciprocă.

Reciproca teoremei

8

C L A S A  A  1 0 - A

Teoremă

Teorema și reciproca ei     

Dacă , atunci 

dacă , atunci 

Reciproca teoremei
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Putem constata că reciproca unei teoreme este o teoremă nouă, care poate fi adevărată sau
falsă. În cazul când și teorema reciprocă este adevărată spunem că teorema este reversibilă. În
acest caz putem formula ambele teoreme într-o singură teoremă, folosind expresia „dacă și
numai dacă”.

Să formulăm teorema lui Pitagora și reciproca ei într-o singură propoziție.

Aici apar două teoreme, pe de o parte: dacă un triunghi este dreptunghic atunci suma pă-
tratelor a două laturi (catete) este egală cu pătratul celei de-a treia laturi (ipotenuză), pe de altă
parte: dacă într-un triunghi suma pătratelor a două laturi este egală cu pătratul celei de-a treia
laturi, atunci triunghiul este dreptunghic. (Atenție! La formularea teoremei reciproce nu mai
putem folosi termenii de catetă și ipotenuză, întrucât în acest caz deja am presupune că triun-
ghiul este dreptunghic.) Desigur și în acest caz trebuie să demonstrăm ambele teoreme. Expre-
sia „dacă și numai dacă” se poate folosi numai la toreme reversibile.

În continuare vom trata câteva afirmații care conțin două sau mai multe ipoteze.

Soluție
În figura 1 notăm cu e dreapta dată, iar cu P și Q punctele de intersecție ale acestei drepte cu laturile triunghiului.
Bisectoarea care pornește din vârful A intersectează dreapta e în punctul K. Lungimile segmentelor care pornesc
din punctul K și sunt perpendiculare pe laturile triunghiului, sunt egale cu r, r și d. (Punctul K se află pe bisectoa-
rea unghiului A, de aceea distanța sa față de laturile AB și AC este aceeași).
Întrucât e înjumătățește perimetrul triunghiului, avem:
PA + AQ = PB + BC + CQ.
Dreapta e înjumătățește și aria triunghiului, deci:

,       sau

.
Dacă înlocuim relația obținută la înjumătățirea perimetrului, avem:

,    sau   ,
de unde rezultă că r = d. Am ajuns la concluzia că punctul K este centrul cercului înscris în triunghi.

Reciproca teoremei de mai sus: dacă o dreaptă trece prin centrul cercului înscris într-un triunghi, atunci înjumă-
tățește perimetrul și aria triunghiului, este  falsă. 
În schimb ne putem convinge ușor că în cazul când din următoarele afirmații oricare două sunt ipoteze, atunci și
ceea de a treia este adevărată:
– dreapta înjumătățește aria triunghiului
– dreapta înjumătățește perimetrul triunghiului
– dreapta trece prin centrul cercului înscris în triunghi.

r BC BC d$ $=r PB r BC r CQ PB r BC d CQ r$ $ $ $ $ $+ + = + +

r PA AQ PB r BC d CQ r$ $ $ $+ = + +^ h

PA r AQ r PB r BC d CQ r
2 2 2 2 2
$ $ $ $ $

+ = + +

Exemplul 1 Să se demonstreze afirmația următoare: dacă o dreaptă înjumătățește atât aria cât și perimetrul
unui triunghi, atunci această dreaptă trece prin centrul cercului înscris în triunghi.

„Un triunghi este dreptunghic dacă și numai dacă suma pătratelor a două laturi este egală cu
pătratul celei de-a treia laturi.“

Teorema lui Pitagora

Dacă triunghiul  
este dreptunghic

⇓
a2 + b2 = c2.

Dacă a2 + b2 = c2

⇓
triunghiul este 

dreptunghic

⇓

a2 + b2 = c2 ⇔ triunghiul   
este
dreptunghic

1.

d

rr

e

B C

A

K

P
Q
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DEMONSTRAȚIE INDIRECTĂ

Pentru demonstrația afirmațiilor și teoremelor matematice există mai multe metode. În conti-
nuare vom studia o metodă des folosită, demonstrația indirectă.
Se consideră următoarea afirmație simplă:

Soluție
La ce rezultat am ajunge dacă teorema enunțată ar fi falsă, adică am presupune că negarea (con-
trariul) concluziei este adevărată? Considerăm deci un triunghi dreptunghic la care nu unghiul
drept este cel mai mare unghi. Atunci acest triunghi are un unghi de 90o și încă unul care este
mai mare ca 90o. Rezultă că suma unghiurilor acestui triunghi este mai mare ca 180o, ceea ce
este imposibil, deci am ajuns la o contradicție, care se datorează ipotezei noastre (negarea con-
cluziei inițiale). În consecință negarea concluziei este falsă, deci concluzia teoremei originale este
adevărată.

Urmând raționamentul de mai sus, vom formula esența demonstrației indirecte.

Din afirmațiile de mai jos care sunt reversibile?
a) Dacă un triunghi este dreptunghic, atunci centrul cercului circumscris triunghiului este mijlo-

cul ipotenuzei.
b) Dacă o dreaptă din plan trece prin centrul unui cerc situat în același plan, atunci înjumătățeș-

te aria cercului.
c) Dacă pătratul unui număr real este mai mare ca 1, atunci și numărul respectiv este mai mare

ca 1.
d) Dacă un patrulater este paralelogram, atunci diagonalele lui se înjumătățesc.

Să se demonstreze afirmația de mai jos: un număr este divizibil cu 5, dacă și numai dacă
ultima sa cifră este 5 sau 0.

Formulați reciprocele afirmațiilor următoare și decideți dacă sunt adevărate sau false. For-
mulați cu ajutorul expresiei „dacă și numai dacă” afirmațiile care sunt reversibile.
a) Dacă un triunghi este ascuțitunghic, atunci centrul cercului circumscris triunghiului se află în

interiorul triunghiului.
b) Dacă un patrulater este paralelogram, atunci diagonalele lui se înjumătățesc.
c) Dacă suma unor numere pozitive întregi este pară, atunci numărul numerelor impare aflate

în această sumă este par.

3. K1

2. K1

1. K1

În cazul demonstrației indirecte presupunem mai întâi că propoziția care alcătuiește conclu-
zia este falsă. Apoi printr-un șir de raționamente logice, vom arăta că această presupunere ne
conduce la o contradicție, adică la un rezultat absurd. Atunci rezultă că presupunerea făcută
este falsă, deci concluzia este adevărată.

Demonstrație indirectă

Exemplul 2 Într-un triunghi dreptunghic unghiul drept este cel mai mare dintre unghiurile tri-
unghiului.

Probleme

Demonstrație indirectă
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Să se demonstreze cu metoda indirectă că centrele cercurilor circumscrise și cercurilor în-
scrise unui triunghi regulat, coincid.

Unim mijloacele laturilor unui pătrat cu vârfurile opuse ale pătratului, și astfel obținem un
poligon cu opt laturi (octogon). Să se demonstreze cu metoda indirectă că acest poligon nu
poate fi poligon regulat.

2. Principiul cutiei (lui Dirichlet)

Principiul cutiei constituie una dintre metodele interesante și utile de raționament, cu ajutorul
căruia putem evalua numărul submulțimilor unei mulțimi care conține un număr finit de ele-
mente. Enumerăm câteva exemple.

Soluție
Deoarece la serată sunt opt participanți, iar săptămâna are șapte zile distincte, chiar dacă în fie-
care zi a săptămânii cade câte o zi de naștere, cea de-a opta persoană ar avea ziua de naștere
în aceeași zi cu cineva.

Soluție
a) În dulap se găsesc cinci feluri de șosete de diferite culori, în total 500 de bucăți. Dacă (în cazul
cel mai dezavantajos) scoate 99 de bucăți din fiecare culoare (adică în dulap rămân cinci șosete
de diferite culori), trebuie să mai scoată o singură șosetă (oricare), ca să aibă 100 de bucăți de
aceeași culoare.
Deci dacă scoate din dulap bucăți de șosete, va avea în mod sigur destule șosete
de aceeași culoare. Dacă scoate mai puține, aceasta nu se poate garanta.
b) Dacă scoate din dulap câte 19 bucăți de fiecare culoare (în cazul cel mai dezavantajos), atunci
cele bucăți de șosete nu sunt suficiente. Însă dacă mai scoate una, de orice culoare,
va avea în mod sigur 20 de bucăți de șosete de culori diferite. Deci dacă scoate 96 de bucăți de
șosete, problema este rezolvată. Dacă însă scoate mai puține, aceasta nu se poate garanta.

5 19 95$ =

5 99 1 496$ + =

4. K2

5. E1

Exemplul 2 Un miriapod cu o sută de picioare se pregătește la disco. În dulapul lui se găsesc
șosete de diferite culori: roșii, albe, galbene, verzi și albastre, din fiecare câte 100 de bucăți.
a) Dacă ar căuta în dulap cu ochii închiși, care este numărul minim de bucăţi de şosete care

ar trebui scos pentru a găsi șosete de aceleași culori pentru fiecare picior?
b) Dacă ar căuta în dulap cu ochii închiși, care este numărul minim de bucăţi de şosete care

ar trebui scos pentru a găsi 20 de șosete de aceleași culori?

Exemplul 1 La o serată participă patru perechi de soți. Să se arate că printre participanți există
două persoane care au ziua de naștere în aceeași zi a săptămânii.

11MATEMATICĂI .  M E T O D E  D E  R A Ț I O N A M E N T ,  C O M B I N A T O R I C Ă
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Alte probleme: 
Matematika gyakorló 
és érettségire felkészítő 
feladatgyűjtemény I. 
78., 82., 95.
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Raționamentul folosit la rezolvarea problemelor anterioare se bazează pe principiul cutiei.

Afirmația de mai sus este adevărată, întrucât dacă în fiecare cutie plasăm un obiect, atunci
numai n obiecte vor fi plasate și nu toate cele k.

Afirmația de mai sus este adevărată, întrucât dacă în fiecare cutie plasăm cel mult r obiecte,
atunci cel mult nr obiecte vor fi plasate și nu întregul număr de k obiecte.

Soluție
47 de scrisori trebuie plasate în 9 cutii. Dacă nu ar exista o cutie care conține 6 scrisori, deci fie-
care cutie conține cel mult 5, atunci numărul total al scrisorilor ar fi cel mult și nu 47.

Soluție
Cu ajutorul unor drepte paralele cu laturile, împărțim pătratul în patru pătrate cu laturi egale cu
4,5m (figura 2). Mânjii se află în aceste patru pătrate. Rezultă că în orice moment există cel puțin
un pătrat de latură 4,5m în care se află cel puțin 3 mânji. Dar în acest pătrat cea mai mare dis-
tanță între două puncte, este distanța dintre două vârfuri opuse, care este egală cu

m. În consecință distanța între oricare doi mânji dintre cei 3, aflați în acest pă-
trat este mai mică decât 6,5m.

, ,4 5 2 6 364$ .

9 5 45$ =

În n cutii trebuie să plasăm k obiecte. Dacă sunt mai multe obiecte decât cutii  k > n, atunci
există cel puţin o cutie care conține cel puţin două obiecte. 

Principiul cutiei

În n cutii trebuie să plasăm k obiecte, unde k > nr (r ! Z+). Atunci există cel puțin o cutie
care conține cel puțin r +1 obiecte.

Generalizarea principiului cutiei

Exemplul 4 Într-o stavă a unui manej, care are formă pătratică cu laturi egale cu 9m sunt pla-
sați 9 mânji. Să se arate că oricum ar alerga mânjii în stavă, în orice moment vor exista prin-
tre ei 3 în așa fel ca distanța între oricare doi dintre ei să fie mai mică decât 6,5m.

Exemplul 3 Un bloc de locuințe conține 12 apartamente, iar fiecare apartament are o cutie
poștală. Într-o zi factorul poștal aduce 47 de scrisori care trebuie să fie plasate în 9 cutii. Să
se arate că există cel puțin o cutie poștală care va conține cel puțin 6 scrisori.

Formulare mai 
generală

Principiul cutiei

2.

33365_Metematika 10_r_1_  2016.03.19.  10:28  Page 12



Soluție
Resturile împărțirii cu 20, ale unui număr întreg pozitiv pot fi:  0, 1, 2, ….. 18, 19, în total 20 de
resturi posibile. Rezultă că printre cele 21 de numere vor exista cel puțin două care vor avea ace-
lași rest la împărțirea cu 20. Diferența acestor numere va fi divizibilă cu 20.

Generalizarea acestei probleme: printre n + 1 numere pozitive întregi totdeauna se găsesc două
astfel încât diferența lor să fie divizibilă cu n, se demonstrează la fel.

Efectivul unei clase este de 28 de elevi. La sfârșitul anului toți au obținut note de trecere
la matematică, 3 elevi au avut note de 2. Să se arate că au existat cel puțin 9 elevi care au pri-
mit aceleași note.

În cămara bunicii s-a ars becul. Pe rafturi se găsesc 3 borcane de compoturi de pere, 5 de
mere și 11 de vișine, dar din cauza întunericului nu le putem deosebi. 
a) Câte borcane trebuie să scoată bunica din cămară ca să avem din toate cele trei feluri de com-

poturi?
b) Câte borcane trebuie să scoată bunica din cămară astfel încât printre ele să fie două compo-

turi de același fel?

Într-o clasă există trei elevi care își sărbătoresc ziua de naștere în aceeași zi. Ce putem
afirma despre efectivul clasei?

Într-un magazin se găsesc într-o cutie fulare roșii, galbene și albe, din fiecare câte 30 de
bucăți. O mămică dorește să cumpere câte un fular pentru cei trei copii ai săi. Care este numă-
rul minim de fulare care trebuie să-l scoată din cutie cu ochii închiși dacă vrea ca fiecare copil să
primească câte un fular de aceeași culoare?

Fiecare latură și diagonală a unui hexagon convex au fost colorate cu creioane de culoare
roșie, sau albastră. Să se arate că pe desenul nostru, printre triunghiurile obținute astfel va exista
un unghi care va avea toate laturile de aceeași culoare.

Grădinile zoologice din Budapesta și Veszprém au primit câte 257 de papagali roșii, gal-
beni, albaștri și verzi. Se știe că printre ei nu există cinci papagali de vârste diferite, care au ace-
leași culori. Să se arate că într-una din grădinile zoologice vor exista 9 papagali de aceeași cu-
loare și de aceeași vârstă.

Am introdus într-o cutie bile de p culori diferite, din fiecare culoare câte q bucăți, unde p
și q sunt numere prime. Dacă dorim să scoatem din cutie cel puțin atâtea bile ca din fiecare cu-
loare să avem căte una, atunci am scoate cu 17 mai puține, decât dacă am dori să scoatem din
cutie toate cele q bucăți de aceeași culoare. Câte bile erau inițial în această cutie?

Exemplul 5 Se consideră 21 de numere întregi pozitive. Să se arate că există printre ele două
numere în așa fel ca diferența lor să fie divizibilă cu 20.

7. E2

6. E2

5. E1

4. K2

3. K1

2. K1

1. K1

Probleme
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Alte probleme: 
Matematika gyakorló 
és érettségire felkészítő 
feladatgyűjtemény I. 
51., 53.,54., 58., 73.

33365_Metematika 10_r_1_  2016.03.19.  10:28  Page 13



14 MATEMATICĂ I .  M E T O D E  D E  R A Ț I O N A M E N T ,  C O M B I N A T O R I C Ă

C L A S A  A  1 0 - A

3. Ordonare (în șir)

În această lecție mai întâi vom studia problema dispunerii într-o anumită ordine ale elementelor
unei mulțimi care conține n elemente diferite. Apoi vom studia aceeași problemă în cazul când
aceste elemente nu sunt diferite.

Soluție
Mai întâi presupunem că E termină concursul pe locul doi, iar A pe locul trei (vezi schița 3).

În acest caz vom studia în câte feluri pot ocupa alergătorii C, D, G și H locurile 4, 5, 6 și 7. Pe
locul 4 putem alege oricare dintre cei 4 concurenți, deci avem 4 posibilitități. Atunci pe locul 5
putem alege dintre 3 concurenți. Deci pe locurile 4 și 5 se pot alege alergătorii în total în

feluri. Pe locul 6 rămân doi concurenți, iar pe 7 numai unul. Numărul total al posibi-
lităților de ordonare va fi egal cu .

Desigur ajungem la același rezultat dacă E termină pe locul 2 și A pe locul 3.
În consecință rezultatul final al concursului se poate realiza în feluri.

Soluție
Mai întâi vom studia posibilitățile ordonării a 4 elemente (vezi figura 4)

Locul nr.1 îl putem ordona în patru feluri, rezultă că pentru locul nr.2 putem alege în trei fe-
luri. Pe aceste două locuri se poate alege un total de posibilități.

4.
IrinelAndrei Victor Daniel și Cristina

4 3 12$ =

2 24 48$ =

4 3 2 1 24$ $ $ =

4 3 12$ =

Exemplul 1 În finala unui concurs de cros s-au calificat 8 concurenți: A, B, C, D, E, F, G și H.
În ultimele secunde ale concursului s-a constatat deja că B va câștiga, soarta locurilor 2 și 3
se va decide între E și A, iar F va fi ultimul. Luând în considerare cele de mai sus, în câte mo-
duri se poate realiza ordinea finală?

3.

Exemplul 2 Andrei, Victor, Irinel, Daniel și Cristina se duc la cinema și vor să stea unul lângă
altul. În câte feluri se pot așeza pe cele 5 scaune, dacă Daniel și Cristina vor să stea împreună?
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Oricum am alege pe locurile nr.1 și nr.2, pentru locul nr.3 vor rămâne două posibilități, iar
pentru locul nr.4 numai una singură.

Deci cele patru elemente se pot ordona în feluri. După cum Daniel poate
ocupa scaunul din stânga, iar Cristina cel din dreapta, sau invers, în total vom avea
de posibilități.

La exemplele anterioare am studiat problema dispunerii într-o anumită ordine a elementelor
unei mulțimi care conține n elemente diferite. În continuare vom generaliza problema.

Se dă o mulțime care conține n elemente diferite. În câte moduri putem să le ordonăm?

Raționamentul nr.1
Pe locul nr.1 putem dispune oricare dintre cele n elemente diferite, deci avem n posibilități, pe
locul următor n – 1, adică pe aceste două locuri putem alege elementele în n(n – 1) feluri. Pe locul
nr.3 rămân (n – 2) de elemente, deci pe primele trei locuri avem n(n – 1)(n – 2) de posibilități de
alegere. Continuând raționamentul ajungem la concluzia că n elemente diferite se pot ordona
în total în de moduri.

Raționamentul nr.2
Două elemente diferite (ex. a și b) se pot ordona în două feluri:

a, b sau     b, a.
Dacă vrem să ordonăm trei elemente diferite (a, b, c), atunci pentru locul nr.1 avem trei po-

sibilități. Fie a de exemplu pe locul nr.1. Atunci pentru ordonarea lui b și c rămân două posibili-
tăți, adică vom avea:

a, b, c sau     a, c, b
Dar atât b, cât și c pot să se afle pe locul nr.1, deci în total vom avea posibilități.
În cazul când avem patru elemente diferite (a,b,c,d), atunci pentru locul nr.1 avem patru po-

sibilități. Fie de exemplu a pe primul loc. Atunci pentru cele trei locuri rămase avem exact 6 po-
sibilități de ordonare, adică în atâtea feluri putem să ordonăm cele trei elemente diferite. Cum
primul loc se poate ocupa în patru feluri, numărul total al posibilităților va fi egal cu , sau

.
Continuând raționamentul, rezultă că cele n elemente diferite se pot ordona în

feluri.
După cum acest produs apare în matematică destul de des, merită să introducem pentru el o

notație nouă.

3 2 6$ =

4 6$
4 3 2 24$ $ =

n n n n1 2 3 4 3 2 1$ $ $f- - -] ] ]g g g

n n n n1 2 3 4 3 2 1$ $ $f- - -] ] ]g g g

2 24 48$ =

4 3 2 1 24$ $ $ =

O anumită ordonare a n elemente diferite se numește o permutare a acestor elemente.

Vom prezenta câteva 
valori factoriale:

1! = 1
2! = 2
3! = 3 ⋅ 2 = 6
4! = 4 ⋅ 6 = 24
5! = 5 ⋅ 24 = 120
6! = 6 ⋅ 120 = 720
7! = 7 ⋅ 720 = 5040
8! = 8 ⋅ 5040 = 40 320

Produsul se numește „n factorial” și se notează cu n!,
adică 
Prin convenție acceptăm că 0! = 1; 1! = 1.

4 3 2 1 !n n n n n1 2 3 $ $ $f- - - =] ] ]g g g

n n n n1 2 3 4 3 2 1$ $ $f- - -] ] ]g g g

„n factorial” 

Ordonare (în șir)

Pn = n!Numărul permutărilor a n elemente diferite este egal cu n!
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Soluție
a) Raționamentul 1

Cele trei perechi pot ocupa câte două scaune în 3! = 6 feluri. Vom studia un caz din aceste 
6 posibilități (vezi figura 5).

Membrii familiei Kiss pot ocupa primele două scaune în două feluri (soț-soție, sau soție-soț).
La fel se va întâmpla și în cazul familiilor Nagy și Kovács, deci în total vom avea po-
sibilități. În consecință cele trei perechi pot ocupa scaunele în 

de moduri.

Raționamentul 2
Primul scaun se poate ocupa în 6 feluri, după care al doilea numai într-un singur fel (soțul, sau
soția). Pentru ocuparea celui de al treilea scaun avem patru posibilități, iar al patrulea poate fi ocu-
pat iarăși de o singură persoană. Pentru cel de al cincilea scaun avem două posibilități, iar pen-
tru al șaselea numai una singură.
Deci numărul total al posibilităților este egal cu:

.

b) Dacă primele trei scaune sunt ocupate de bărbați, avem 3! = 6 posibilități, iar în cazul fe-
meilor la fel, deci în total vom avea de posibilități. Tot atâtea posibilități vom avea,
dacă primele trei scaune vor fi ocupate de cele trei femei.

Deci în total scaunele pot fi ocupate în 
feluri.

În cazul problemelor studiate anterior, am presupus că mulțimea conține elemente diferite. Ce
se va întâmpla la ordonarea elementelor unei mulțimi dacă există și elemente egale?

!2 3 2 36 722$ $= =] g

!3 362
=] g

Exemplul 4 Câte numere de șase cifre se pot forma folosind fiecare dintre cifrele 1, 1, 1, 2,
3, 4?

6 1 4 1 2 1 48$ $ $ $ $ =

!8 3 48$ =

2 2 2 8$ $ =

Exemplul 3 Trei perechi de soți pensionari (fam. Kiss, Nagy și Kovács) se duc la cinema. Bile-
tele cumpărate sunt valabile pentru șase locuri alăturate, la capătul unui rând. 
a) În câte moduri pot ocupa locurile dacă doresc ca soții să stea unul lângă celălalt?
b) În câte moduri pot ocupa locurile dacă doresc ca cei trei bărbați, respectiv cele trei femei

să fie vecine?

5.
fam. Kiss fam. Nagy fam. Kovács

soț soție soț soție soț soție
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Soluție
Dacă cele 6 cifre ar fi diferite am avea 6 posibilităţi. 

Să ne închipuim că cei trei de 1 sunt cifre diferite şi să luăm una din cele 6 posibilităţi. (De-
sigur, raționamentul nostru va fi valabil pentru toate cele 6! de numere)

Să ne închipuim că facem diferența între cele trei numere 1, pe care le notăm cu 11, 12, 13 și
de exemplu un număr de șase cifre va avea cifrele egale cu 

11, 3, 12, 2, 4, 13.
Rezultă că numerele obținute cu permutările cifrelor 11, 12, 13 vor constitui cazuri diferite între

cele 6! numere.
11, 12, 13,         11, 13, 12,         12, 11, 13,         12, 13, 11,         13, 12, 11,         13, 11, 12.

numărul acestor permutări este egal cu 3!
În realitate însă în cazul problemei originale acestea constituie un singur caz.
Deci numărul numerelor de șase cifre care se pot forma cu cifrele date, este egal cu 

.

La un campionat participă 10 echipe. În câte moduri poate fi rezultatul final al campiona-
tului?

Folosind fiecare din cifrele 1, 2, 3, 4, 5 se formează numere de cinci cifre în toate modu-
rile posibile. Dintre numerele obținute din care vom avea mai multe: dintre cele care sunt divizi-
bile cu 4, sau dintre cele care sunt divizibile cu 5?

În penarul Cristinei sunt locuri pentru 8 creioane colorate. Cristina dorește să pună în
aceste locuri 4 creioane roșii, 2 albastre, 1 verde și 1 galben. În câte moduri poate efectua această
ordonare?

Câte numere de șase cifre se pot forma, folosind fiecare dintre cifrele 0, 1, 2, 3, 4, 5?

La un concurs de matematică au fost premiați șapte elevi, 4 băieți și 3 fete. După festivi-
tatea de premiere premianții au fost fotografiați. Fotograful i-a rugat pe elevi să se așeze într-un
rând în așa fel, ca fetele să stea la mijloc, 2 băieți la o margine, iar ceilați doi la cealaltă margine.
În câte moduri se putea realiza acastă dorință?

Bunica vrea să așeze în cămară pe două rafturi 4 borcane de gemuri de mere, 3 de vișine,
5 borcane de compoturi de mere și 2 de vișine, în așa fel ca pe un raft să fie numai gemuri, iar
pe celălalt numai compoturi. În câte moduri poate realiza bunica această dorință, dacă borca-
nele sunt de aceleași forme?

La un concert de rock scena este iluminată de 6 reflectoare proiectând fiecare câte una
dintre culori: roșii, galbene, albe, albaștri, verzi și violete. Comanda electronică a iluminatului
era asigurată de un calculator în felul următor: cele șase reflectoare se aprindeau din nou în fie-
care secundă astfel încât fiecare să ilumineze cu câte una dintre cele șase culori, dar fiecare din-
tre lămpi având câte o culoare diferită. Cât timp s-a scurs până când fiecare dintre cele șase re-
flectoare lumina din nou cu aceeași culoare?

7. E1

!
!

3
6

6
720 120= =

5. K2

4. K2

3. K1

2. K1

1. K1

Probleme

6. K2
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Alte probleme: 
Matematika gyakorló 
és érettségire felkészítő 
feladatgyűjtemény II. 
53., 56., 58., 62., 84., 87.

Dacă dintre n elemente ale unei mulțimi k elemente sunt egale, atunci o anumită ordonare a
n elemente se numește o permutare cu repetiții a acestor n elemente.

În acest caz numărul permutărilor cu repetiții este egal cu .
!
!, , ,P

k
n n k k nZ Nn

k ! ! #=
+

Permutări cu repetiții
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4. Selecţie

La lecția anterioară am studiat problema ordonării elementelor unei mulțimi care conținea n ele-
mente. În continuare vom studia problema alegerii a k elemente dintre n elemente ale unei mul-
țimi. Ne interesează să aflăm în câte moduri putem efectua această alegere.

Soluție
a) Prima carte se poate acorda câte unui elev în 24 de moduri. Oricare dintre elevi poate primi
prima carte, a doua carte se poate acorda unui alt elev în 23 de moduri, iar a treia în 22 de mo-
duri. Deci cei trei premianți pot fi aleși în de moduri.

b) Pornim de la rezultatul anterior și presupunem că cei trei premianți sunt Ana, Eva și Irinel.
În cazul când cărțile sunt diferite, cazurile de mai jos au fost considerate și ele diferite, din cele
12 144 de cazuri sus-menționate.

1. carte 2. carte 3. carte
Ana Eva Irinel
Ana Irinel Eva
Eva Ana Irinel
Eva Irinel Ana
Irinel Ana Eva
Irinel Eva Ana

În cazul în care este vorba despre aceleași cărți, aceste trei cazuri nu diferă între ele, deci con-
stituie un singur caz. Desigur, această constatare este valabilă pentru oricare trei dintre elevi.

24 23 22 12144$ $ =

Exemplul 1 Într-o clasă cu un efectiv de 24 de elevi, la sfârșitul anului școlar se acordă trei
cărți ca premii pentru trei elevi care au obținut rezultatele cele mai bune. 
a) În câte moduri se pot împărți cărțile, dacă ele sunt diferite?
b) În câte moduri se pot împărți cărțile, dacă ele sunt la fel?
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De aici rezultă că 12 144 rezultatul obținut în cazul a trebuie împărțit la numărul posibili-
tăților de a ordona pe cei trei elevi premianți, adică 3! = 6.

. 

Dacă cele trei cărți sunt la fel, ele se pot împărți celor trei premianți în 2024 de moduri.

Soluție
Dintre 9 numere trebuie să alegem 4. Ordinea alegerii nu are importanță. Primul număr se poate
alege în 9 moduri, al doilea în 8, al treilea în 7, iar al patrulea în 6 moduri. În cazul când ar conta
și ordinea alegerii, am avea de posibilități. Dar ordinea nu contează, deci nu-
mărul obținut trebuie împărțit la 4! = 24, adică:

.

Soluție
La prima întrebare se pot da 4 răspunsuri (A, B, C sau D). Oricum am alege primul răspuns, la
întrebarea a doua putem răspunde la fel în 4 moduri, deci la primele două întrebări putem răs-
punde în 42 moduri. Continuând raționamentul, ajungem la concluzia că foaia de teste se poate
completa în 

410 = 1 048 576 de moduri.

Analizând exemplele de mai sus, ajungem la constatarea că în cazul când dintre n elemente
trebuie să alegem k elemente, este un criteriu esențial dacă ordinea elementelor alese contează,
sau nu.

Un alt criteriu important ar fi dacă elementele alese sunt diferite, sau pot să fie între ele și ele-
mente egale.

Aceste probleme le vom studia mai amănunțit anul viitor.

9 8 7 6 3024$ $ $ =

!4
9 8 7 6

24
3024 126$ $ $

= =

!3
24 23 22

6
12144 2024$ $

= =

Exemplul 3 Pe o foaie de teste figurează 10 întrebări. Răspunsurile se pot alege dintre 4 po-
sibilități date (A, B, C, D). În câte moduri se poate completa foaia de teste?

6.

JEGY 9
8

7
6

5
4

3
2

1

Exemplul 2 În câte moduri se poate perfora în patru locuri  un bilet de călătorie numerotat
de la 1 la 9 ? (Vezi figura 6)
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Câte numere de 4 cifre se pot forma cu ajutorul cifrelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dacă fiecare din-
tre cifre apare o singură dată? Dintre numerele obținute câte sunt divizibile cu 4?

La un club atletic sunt înscriși 12 membri. În câte moduri se pot alcătui echipe pentru
ștafeta de 4 × 100?

Într-o clasă cu un efectiv de 24 de elevi vor să aleagă 3 persoane pentru comitetul de
elevi. În câte moduri vor putea realiza această dorință?

Andrei a uitat codul de la încuietoarea de siguranță a bicicletei. Și-a amintit că acest cod
începea cu 2, conținea o singură cifră de 0 și era divizibil cu 5. Dacă va încerca toate posibilitățile
și o încercare durează 5 secunde, atunci în cel mult cât timp va reuși să deschidă încuietoarea? 

În pătratele unei grile care are dimensiunile 8 × 8, dorim să le așezăm patru discuri astfel
încât oricare două dintre ele să nu se găsească pe același rând, sau coloană.
a) În câte moduri se pot așeza discurile, dacă sunt de diferite culori?
b) În câte moduri se pot așeza discurile, dacă sunt de aceelași culori?

Câte bilete de loto 6/49 trebuie să completăm ca să avem unul cu șase numere câștigă-
toare?

Mai de mult în Ungaria numerele de înmatriculare ale autoturismelor conțineau două li-
tere și patru cifre. Dacă facem abstracție de litere, din care numere de înmatriculare sunt mai
multe: cele la care fiecare cifră este diferită, sau cele care conțin și cifre egale?

7. E1

6. K2

5. K2

4. K2

3. K1

2. K1

1. K1

Probleme

20 MATEMATICĂ I .  M E T O D E  D E  R A Ț I O N A M E N T ,  C O M B I N A T O R I C Ă

C L A S A  A  1 0 - A

Alte probleme: 
Matematika gyakorló 

és érettségire felkészítő 
feladatgyűjtemény II. 
107., 111., 128., 133.,
141., 146., 147., 158.,

161.
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