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Logica în Racovi(a)ță 

„Lucrurile care par imposibile devin posibile dacă le privești dintr-o altă lumină.” - Hanibal 

 

Soluții probleme – 15.11.2017 

Mănuși în întuneric  

R: Trebuie ținut cont că mănușile trebuie să fie de aceeași culoare și o mănușă de dreapta și una de stânga. 

Pentru a fi sigur că ai o pereche de mănuși, trebuie să scoți cu una mai mult decât numărul de mănuși de 

aceeași mână, adică 12. Presupunând că poți distinge în întuneric pe cele de dreapta de cele de stânga, e 

suficient să iei numai 11 mănuși. Dacă mănușile de dreapta nu diferă de mănușile de stânga e suficient să 

iei 4 bucăți pentru a obține o pereche. 

Pătrate!  

R: 21 pătrate      
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Cablarea expoziției  

R: Pentru planul de mai jos sunt necesare doar 12 conexiuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pătratul din 8 piese  

R:  
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Cifra  

R: 1 

Moștenirea unui arab   

R: Feciorii s-au adresat unui judecător. Acesta a venit călare pe cămila sa. A adăugat cămila sa la celelalte 

17, făcând astfel 18 cămile. Apoi a dat 1/2 din 18, adică 9 cămile, primului fiu; 1/3 din 18, adică 6 cămile, 

celui de-al doilea; în sfârșit 1/9 din 18, adică 2 cămile, celui de-al treilea. Rezultatul: 9+6+2=17. Judecătorul 

a încălecat apoi pe cămila sa și a plecat. 

Drumul pădurarului    

R: La plecare, după cum am văzut, pădurarul a întors ceasul potrivindu-l la o oră oarecare. Ajuns la sătean a 

privit ceasul, a aflat cât este ora, lucru pe care l-a făcut și la plecare. Deci el a știut cât timp a zăbovit în sat. 

Sosit acasă s-a uitat la ceasul său și a făcut socoteala cât timp a lipsit de-acasă. Din acest timp l-a scăzut pe 

cel cât a zăbovit în sat și a aflat astfel durata drumului. Întrucât distanța dintre sat și casa lui o parcurgea 

atât la dus cât și la întoarcere în același timp, a împărțit durata totală a drumului la 2, aflând astfel durata 

unui drum. Acum, nu i-a mai rămas decât să adauge acest timp la ora arătată de ceas la plecarea sa din sat. 

Suma aflată era ora exactă, la care și-a potrivit apoi ceasul. 

Fiul pescarului     

R: Să luăm cele patru cifre cunoscute, cu care se termină numerele ce reprezintă peștii prinși de fiecare. 

Dacă respectivele numere se termină în 2, 3, 3, 4, nu este imposibil ca aceste cifre să reprezinte chiar 

numărul de pești la care ne referim. Le adunăm: 2+3+3+4=12. Dar 12 nu este pătratul unui număr întreg. 

Să mai privim o dată datele problemei: atât numărul peștilor prinși de fiul lui Vasile, cât și cel al peștilor 

prinși de Gheorghe se termină cu 3. Se poate să fie și așa, dar se mai poate ca fiul lui Vasile și Gheorghe să 

fie una și aceeași persoană. Dacă a doua variantă este cea adevărată, avem 2+3+4=9 pești. Și 9 este 

pătratul unui număr întreg. Deci, pe fiul lui Vasile îl cheamă Gheorghe.  

Atenție! În ceea ce privește numărul peștilor prinși, mai pot fi și alte variante. De pildă, 12+23+14=49, iar 

49 este pătratul lui 7.  

Opt găini ouătoare      

R: Facem un tabel unde rezervăm câte un rând pentru fiecare zi a săptămânii (inclusiv duminica) și câte o 
coloană numerotată de la 1 la 8, pentru găini.  
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  1  2  3  4  5  6  7  8  

L   X  X  X  X  X  X  X  X  

M   X  X      X   

M   X  X  X  X    X  X  

J   X  X    X  X  X   

V   X  X  X  X    X  X  

S   X  X      X   

D   0  0  0  0  0  0  0  0  

Acum vom pune câte un semn (X) la fiecare găină care a ouat. Luni, e clar, toate au făcut câte un ou. Deci 
avem 8 ouă. Să presupunem că prima găină este din categoria cea mai productivă. Punem câte un semn în 
dreptul ei în toate zilele (nu și duminică - despre această categorie vom discuta ulterior). La cele 8 ouă s-au 
mai adăugat 5, deci, în total, 13. Să considerăm că și a doua găină făcea zilnic câte un ou. Vom avea acum 
încă 5, deci 18 ouă. Să zicem că găinile de la numerele 3 și 4 se ouau o zi da și una nu. S-au mai adăugat 
2+2= 4 ouă și cu celelalte - s-au adunat 22. Pe găinile de la numerele 5 si 6 le considerăm cele mai puțin 
productive, deci ele au mai dat încă două ouă (în total), ceea ce, adunate cu celelalte, fac 24. Până la 31 ne 
mai lipsesc 7 ouă. Dacă zicem că găina nr. 7 făcea zilnic câte un ou, iar cea cu nr. 8 - o zi da, una nu, 
obținem exact cele 7 ouă lipsă. Ce s-a întâmplat duminică? Desigur, găinile cu numerele 1, 2, si 7, au ouat 
(punem în dreptul lor, la D, un alt semn, un 0); celor de la numerele 3, 4 și 8 le-a venit si lor rândul în 
această zi; la fel și "leneșelor" de la numerele 5 si 6.  

Răspunsul este, deci, următorul: trei găini ouau zilnic, trei ouau o zi da si una nu, iar două găini făceau ouă 
după un interval de două zile. Situația de luni, când gospodarul a găsit 8 ouă în cuibar s-a repetat duminica, 
adică în a șaptea zi de la primul caz.  
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