
 

                                                                              Oprea IRIMIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FrumuseŃea unei ...  
probleme de matematică 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
2014 

 





 
 

Oprea IRIMIA 
 
 
 

  
 

 
Dedic această lucrare în mod special 

celui pentru care am dat concurs de admitere, 
în anul 1970, la liceul „FraŃii Buzeşti” din 
Craiova – profesorului de matematică Răducan 
Georgescu – şi care mi-a fost profesor în anul I 
seria C real, la clasa profesorului de limba şi 
literatura română şi diriginte Marian Barbu, 
dar şi tuturor profesorilor de matematică din 
şcoala generală, liceu şi facultate pe care i-am 
avut de-a lungul anilor.  

  
 
 
 
 
 

FrumuseŃea unei ... 
probleme de matematică 

 
– Problemă de matematică a anului 2006 din România şi rezolvarea ei – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2014





 I 

 
PrefaŃă  

 
 În anul 2006 am intrat în posesia acestei superbe probleme de matematică.  

Rezolvarea acestei probleme s-ar poatea face cu ajutorul ecuaŃiei x2-Sx+P = 0, unde S şi P sînt suma, 

respectiv produsul celor două necunoscute x1,2 =  
2

42 PSS −±
, x1 şi x2 fiind cele două numere naturale 

strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite. Adică în ecuaŃia dată avem S = x1+x2 = 
a

b−  şi P = x1· x2 = 
a

c
, 

iar a, b şi c sînt coeficienŃii ecuaŃiei standard ax2+bx+c = 0, iar  x1,2 = 
a

acbb

2

42 −±−
 rădăcinile ecuaŃiei. 

Însă pentru a afla cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite atît Sandu, cît 
şi Petru ar trebui să cunoască fiecare în parte şi suma (notată cu S), şi produsul (notat cu P) celor două 
numere.      

Am încercat să caut ceva, un istoric, despre această frumoasă şi ermetică problemă pe Internet, unde 
am găsit ceva asemănător.  

Am găsit un istoric în limba engleză şi pe care l-am tradus în limba română, unde se discută despre o 
problemă asemănătoare şi pe care o redau mai jos şi în limba engleză, şi în limba română, iar restul l-am dat 
la sfîrşitul lucrări (vezi pag. 82-84) – problema are însă cerinŃe mai puŃine şi o condiŃie în plus, de fapt, o 
restricŃie.  
  Let x1 and x2 be two integers with 1 < x1 < x2 and x1+x2≤ 100. 
  S is given their sum x1+x2 and P is given their product x1·x2.  
  All this is commonly known to S and P.  
  The following conversation now takes place: 
   - P:  I do not know the two numbers. 
   - S:  I knew that you didn't know the two numbers. 
   - P:  Now I know the two numbers. 
   - S:  Now I know the two numbers. 

After the dialog, comes the question:  What are the numbers?  
 

Dau, mai jos, traducerea problemei, iar rezolvarea ei este dată în cuprinsul lucrări (vezi pag. 69-80).  
 

„Fie x1 şi x2 două numere întregi, unde 1<x1<x2 şi x1 + x2≤ 100 
Notăm cu S suma celor două numere x1 + x2, iar cu P produsul celor două numere x1 · x2.   
Aceste detalii fiind cunoscute de către S şi P. 
Următoarea conversaŃie are acum loc:   

   - P: Nu ştiu care sînt cele 2 numere 
   - S: Ştiam că nu ştii care sînt cele 2 numere  
   - P: Acum ştiu cele 2 numere 
   - S: Acum ştiu cele 2 numere.  

După dialog, vine întrebarea: Care sînt numerele?”  
 

 Această problemă tradusă se deosebeşte de problema de matematică în posesia căreia am intrat în 
anul 2006 şi pe care o redau mai jos. 

Această problemă de matematică în posesia căreia am intrat în anul 2006 este, de fapt, un cumul al 
celor găsite ulterior şi redate în capitolul Diverse – pentru informare în limba engleză referitor la „Suma şi 
Produsul” la sfîrşitul lucrări (vezi pag. 84) (accesare - vezi sait-urile).  
 

„Un profesor de matematică avea în clasă doi copii foarte inteligenŃi, şi în plus, cu cunoştinŃe 
deosebite de matematică, Sandu şi Petru. 

Într-o zi le spune:  
Am ales două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite. Pe aceste 

 două foi de hîrtii am scris, pe prima pentru tine Sandu, pentru că iniŃiala prenumelui tău începe cu S, de la 
sumă, suma acestor numere, iar pe a doua pentru tine Petru, pentru că iniŃiala numelui începe cu P de la 
produs, produsul lor. V-aş ruga să nu comunicaŃi între voi şi să încercaŃi pînă mîine să deduceŃi fiecare 
numerele alese de mine. 



 II 

 
Amîndoi elevii au răspuns însă prompt:  

Este imposibil pentru că fiecare dintre noi deŃine date insuficiente. 
Profesorul a replicat:  

Mai gîndiŃi-vă pînă mîine, doar sînteŃi buni la matematică! 
A doua zi la întîlnirea cu profesorul are loc discuŃia:  

AŃi găsit numerele? întreabă profesorul. 
Nu! răspund elevii, după care Sandu adaugă: De altfel nu văd nici o metodă prin care 

colegul Petru ar putea determina suma mea! 
În acest moment profesorul intervine:  

I-ai dat lui Petru o informaŃie foarte preŃioasă! Mai gîndiŃi-vă amîndoi pînă mîine!  
După o ora Petru îl sună la telefon pe Sandu şi-i spune:  

Profesorul a avut dreptate, am aflat numerele!  
A doua zi ambii elevi au comunicat profesorului numerele respective; şi Sandu reuşise să le 

 găsească.   
Ca răspuns profesorul le spune:  

Sînt sigur că între timp aŃi stat de vorbă! Tu Petru i-ai spus lui Sandu că ai găsit 
 numerele?  

Da! răspunde Petru. Dar cum aŃi aflat? adaugă el!  
Gîndeşte-te singur !  răspunde profesorul. 

Cunoscînd această scurtă poveste puteŃi să ne spuneŃi care erau numerele?   
Cum au judecat cei doi elevi? 
Cum a dedus profesorul că elevii au vorbit între ei?”   
  
Problema aceasta nu cere numai aflarea celor două necunoscute, ci să aflăm cum au judecat elevii în 

găsirea celor două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferit din care sînt formate suma şi 
produsul, şi pe care ei le ştiu – Sandu suma, respectiv Petru produsul – dar în acelaşi timp, să răspundem 
cum a dedus profesorul că elevii au vorbit între ei. 

Şi acest lucru se poate face numai urmărind rezolvarea problemei în desfăşurare pe faze aşa cum au 
judecat, de altfel, şi elevii şi vom răspunde şi cum a dedus profesorul că elevii au vorbit între ei. 

Aşadar a fost necesară rezolvarea problemei în două etape, adică:   
1) să aflăm mai întîi suma şi produsul pe care profesorul le-a scris pe cele două foi de hîrtie şi le-a 

dat elevilor şi    
2) să aflăm apoi, cum au judecat elevii în găsirea celor două numere naturale strict mai mari ca 

unu, nu neapărat diferite, din care sînt formate suma şi produsul, şi pe care ei le ştiu – Sandu suma, 
respectiv Petru produsul – dar în acelaşi timp, să răspundem cum a dedus profesorul că elevii au vorbit 
între ei. 

Rezolvarea acestei problemei de matematică s-a întins pe o perioadă destul de lungă (între ani 2006 şi 
2014). 

Dar cîte căutări, cîte poticniri, reveniri, eşecuri, şlefuiri s-au petrecut, pe parcursul acestor anii, pînă 
să ajung la această prezentare pe cît de simplă, pe atît de profundă.  

Tainele acestei probleme s-au lăsat greu desluşite, dar cu timpul am avut bucuria şi satisfacerea 
rezolvări ei. 
 I-am găsit cheia, cheia la lacătul cu care era închisă această frumoasă şi ermetică problemă. 

Şi cu asta am terminat, cred eu ... dacă nu apar surprize şi trebuie să o iau de la capăt. 
   
                                                                                                                                    02.11.2014 
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Problemă cu doi copii foarte inteligenŃi 

 
Un profesor de matematică avea în clasă doi copii foarte inteligenŃi, şi în plus, cu cunoştinŃe 

deosebite de matematică, Sandu şi Petru. 
Într-o zi le spune:  

Am ales două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite. Pe aceste 
 două foi de hîrtii am scris, pe prima pentru tine Sandu, pentru că iniŃiala prenumelui tău începe cu S, de la 
sumă, suma acestor numere, iar pe a doua pentru tine Petru, pentru că iniŃiala numelui începe cu P de la 
produs, produsul lor. V-aş ruga să nu comunicaŃi între voi şi să încercaŃi pînă mîine să deduceŃi fiecare 
numerele alese de mine. 

Amîndoi elevii au răspuns însă prompt:  
Este imposibil pentru că fiecare dintre noi deŃine date insuficiente. 

Profesorul a replicat:  
Mai gîndiŃi-vă pînă mîine, doar sînteŃi buni la matematică! 

A doua zi la întîlnirea cu profesorul are loc discuŃia:  
AŃi găsit numerele? întreabă profesorul. 
Nu! răspund elevii, după care Sandu adaugă: De altfel nu văd nici o metodă prin care 

colegul Petru ar putea determina suma mea! 
În acest moment profesorul intervine:  

I-ai dat lui Petru o informaŃie foarte preŃioasă! Mai gîndiŃi-vă amîndoi pînă mîine!  
După o ora Petru îl sună la telefon pe Sandu şi-i spune:  

Profesorul a avut dreptate, am aflat numerele!  
A doua zi ambii elevi au comunicat profesorului numerele respective; şi Sandu reuşise să le 

 găsească.   
Ca răspuns profesorul le spune:  

Sînt sigur că între timp aŃi stat de vorbă! Tu Petru i-ai spus lui Sandu că ai găsit 
 numerele?  

Da! răspunde Petru. Dar cum aŃi aflat? adaugă el!  
Gîndeşte-te singur !  răspunde profesorul. 

Cunoscînd această scurtă poveste puteŃi să ne spuneŃi care erau numerele?   
Cum au judecat cei doi elevi? 
Cum a dedus profesorul că elevii au vorbit între ei?   
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Demersuri în rezolvarea „ Problemei cu doi copii foarte inteligenŃi”  

 
 

 Această problemă necesită rezolvarea în două etape, adică:  
1) să aflăm mai întîi suma şi produsul pe care profesorul le-a scris pe cele două foi de hîrtie şi le-a dat elevilor şi   
2) să aflăm apoi, cum au judecat elevii în găsirea celor două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat 
diferite, din care sînt formate suma şi produsul, şi pe care ei le ştiu – Sandu suma, respectiv Petru produsul – dar în 
acelaşi timp, să răspundem cum a dedus profesorul că elevii au vorbit între ei. 
   

1) Să aflăm mai întîi suma şi produsul pe care profesorul le-a scris pe cele două foi de hîrtie şi le-a dat elevilor  
 

Aşadar, noi trebuie să aflăm mai întîi şi suma, şi produsul pe care profesorul le-a scris pe cele două foi de 
hîrtie şi le-a dat elevilor pentru a putea apoi să aflăm cum au judecat elevii în găsirea celor două numere naturale 
strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite, din care sînt formate suma şi produsul, şi pe care ei le ştiu – Sandu 
suma, respectiv Petru produsul – dar în acelaşi timp, să răspundem cum a dedus profesorul că elevii au vorbit între 
ei. 

 
Pentru acest lucru ne vom folosi şi de afirmaŃiile din problemă. 
 
Astfel, „Un profesor de matematică avea în clasă doi copii foarte inteligenŃi, şi în plus, cu cunoştinŃe 

deosebite de matematică, Sandu şi Petru. 
Într-o zi le spune:  

Am ales două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite. Pe aceste 
 două foi de hîrtii am scris, pe prima pentru tine Sandu, pentru că iniŃiala prenumelui tău începe cu S, de la sumă, 
suma acestor numere, iar pe a doua pentru tine Petru, pentru că iniŃiala numelui începe cu P de la produs, produsul 
lor. V-aş ruga să nu comunicaŃi între voi şi să încercaŃi pînă mîine să deduceŃi fiecare numerele alese de mine.” 
 

Dar pentru a afla cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite atît Sandu, cît şi 
Petru ar trebui să cunoască fiecare în parte şi suma (notată cu S), şi produsul (notat cu P) celor două numere.    

Apoi cu ajutorul ecuaŃiei x2-Sx+P = 0 să afle cele două necunoscute x1,2 =  
2

42 PSS −±
, x1 şi x2 fiind cele 

două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite.   

În ecuaŃia dată avem S = x1+x2 = 
a

b−  şi P = x1· x2 = 
a

c
, iar a, b şi c sînt coeficienŃii ecuaŃiei standard 

ax2+bx+c = 0, iar  x1,2 = 
a

acbb

2

42 −±−
 rădăcinile ecuaŃiei.  

Aşadar,  
„Amîndoi elevii au răspuns însă prompt:  

Este imposibil pentru că fiecare dintre noi deŃine date insuficiente. 
Profesorul a replicat:  

Mai gîndiŃi-vă pînă mîine, doar sînteŃi buni la matematică!”  
  
 
Adică, dacă produsul lui Petru ar fi fost format dintr-o pereche de numere naturale strict mai mari ca 

unu, nu neapărat diferite  ( x1 , x2 ) a oricăror două numere prime din şirul de numere prime: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 
19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 107, 113, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 
135, 137, 143, 145, 147, 149, 155, 157, 161, 163, 167, 171, 173, 177, 179, 185, 187, 189, 191, 197, ...  – prime 
amîndouă ( vezi şi Anexa nr.1) – atunci Petru şi-ar fi dat seama imediat şi de suma lui Sandu.   

 
 
De asemenea, Sandu ştie matematică şi ştie, de altfel, că dacă perechea de numere naturale strict mai mari 

ca unu, nu neapărat diferite  ( x1 , x2 ) a oricăror două numere prime din şirul de numere prime: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 
17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 107, 113, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 
131, 135, 137, 143, 145, 147, 149, 155, 157, 161, 163, 167, 171, 173, 177, 179, 185, 187, 189, 191, 197, ...  – care ar fi 
putut da produsul lui Petru – ar fi fost prime amîndouă, atunci Petru şi-ar fi dat seama imediat şi de suma lui 
Sandu. 

 
Or, Sandu are suma S şi ŞTIE SIGUR, că cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat 

diferite  ( x1 , x2 ) care dau produsul lui Petru, nu sînt prime amîndouă şi informaŃia aceasta o deduce din suma pe 
care o are el scrisă pe foaia de hîrtie. 
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Adică suma lui Sandu, descompusă în doi termeni nu conŃine două numere naturale strict mai mari ca 

unu, nu neapărat diferite  ( x1 , x2 ) – prime amîndouă –. 
  
 
Rezultă că SUMA DE LA SANDU NU POATE FI SCRISĂ CA SUMĂ A ORICĂROR DOUĂ NUMERE 

PRIME, iar pentru a afla mulŃimea sumelor vom face următori paşi (vezi şi Anexa nr.4):  
 
 
Vom înlătura acele sume care nu satisfac afirmaŃia: SUMA DE LA SANDU NU POATE FI SCRISĂ CA 

SUMĂ A ORICĂROR DOUĂ NUMERE PRIME, iar numerele care formează sumele trebuie să fie două numere 
naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite.  

Aşadar:  
a) - Sumele 1, 2 şi 3 nu pot fi scrise ca sumă de două numere naturale strict mai mari ca unu, nu 

neapărat diferite  şi se înlătură ;     
b) - Sumele pare se înlătură deoarece conform celebrei conjecturii a lui Goldbach (vezi şi 

Anexa nr.2) , care prevede că: Orice număr par mai mare decît 2 poate fi scris ca sumă a două 
numere prime ; 
  c) - Sumele impare care sînt egale cu : 2 + număr prim  se înlătură (2 fiind număr prim). 
 

Dăm mai jos lista 1 cu mulŃimea sumelor care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, după ce au 
fost înlăturate acele sume care nu satisfac afirmaŃia de mai sus (sau în cazul în care nu dorim a afla lista 1 cu 
mulŃimea sumelor care nu pot fi scrise ca sumă a oricăror două numere prime – vezi şi Anexa nr.3) .  
 
 

Lista 1 – Mul Ńimea sumelor care nu pot fi scrise ca sumă a oricăror două numere prime 
  
 

S=11= 2+9, 3+8, 4+7, 5+6  ;       
S=17= 2+15, 3+14, 4+13, 5+12, 6+11, 7+10, 8+9 ;               
S=23= 2+21, 3+20, 4+19, 5+18, 6+17, 7+16, 8+15, 9+14, 10+13, 11+12 ;  
S=27= 2+25, 3+24, 4+23, 5+22, 6+21, 7+20, 8+19, 9+18, 10+17, 11+16, 12+15, 13+14 ; 
S=29= 2+27, 3+26, 4+25, 5+24, 6+23, 7+22, 8+21, 9+20, 10+19, 11+18, 12+17, 13+16, 14+15 ; 
S=35= 2+33, 3+32, 4+31, 5+30, 6+29, 7+28, 8+27, 9+26, 10+25, 11+24, 12+23, 13+22, 14+21, 15+20, 
           16+19, 17+18 ;  
S=37= 2+35, 3+34, 4+33, 5+32, 6+31, 7+30, 8+29, 9+28, 10+27, 11+26, 12+25, 13+24,14+23, 15+22, 

                        16+21, 17+20, 18+19 ;   
S=41= 2+39, 3+38, 4+37, 5+36, 6+35, 7+34, 8+33, 9+32, 10+31, 11+30, 12+29, 13+28, 14+27, 15+26, 

                        16+25, 17+24, 18+23, 19+22, 20+21  ; 
S=47= 2+45, 3+44, 4+43, 5+42, 6+41, 7+40, 8+39, 9+38, 10+37, 11+36, 12+35, 13+34, 14+33, 15+32, 

                        16+31, 17+30, 18+29, 19+28, 20+27, 21+26, 22+25, 23+24 ; 
S=51= 2+49, 3+48, 4+47, 5+46, 6+45, 7+44, 8+43, 9+42, 10+41, 11+40, 12+39, 13+38, 14+37, 15+36, 

                        16+35,17+34, 18+33, 19+32, 20+31, 21+30, 22+29, 23+28, 24+27, 25+26 ; 
   S=53= 2+51, 3+50, 4+49, 5+48, 6+47, 7+46, 8+45, 9+44, 10+43, 11+42, 12+41, 13+40, 14+39, 15+38,  
                        16+37,17+36, 18 +35, 19+34, 20+33, 21+32, 22+31, 23+30, 24+29, 25+28, 26+27 ; 
  S=57= 2+55, 3+54, 4+53, 5+52, 6+51, 7+50, 8+49, 9+48, 10+47, 11+46, 12+45, 13+44, 14+43, 15+42, 
                        16+41, 17+40, 18+39, 19+38, 20+37, 21+36, 22+35, 23+34, 24+33, 25+32, 26+31, 27+30, 28+29 ; 

S=59= 2+57, 3+56, 4+55, 5+54, 6+53, 7+52, 8+51, 9+50, 10+49, 11+48, 12+47, 13+46, 14+45, 15+44, 
                        16+43, 17+42, 18+41, 19+40, 20+39, 21+38, 22+37, 23+36, 24+35, 25+34, 26+33, 27+32, 28+31, 
                        29+30 ; 

S=65= 2+63, 3+62, 4+61, 5+60, 6+59, 7+58, 8+57, 9+56, 10+55, 11+54, 12+53, 13+52, 14+51, 15+50,  
                        16+49, 17+48, 18+47, 19+46, 20+45, 21+44, 22+43, 23+42, 24+41, 25+40, 26+39, 27+38, 28+37, 
                        29+36, 30+35, 31+34, 32+33  ; 
            S=67= 2+65, 3+64, 4+63, 5+62, 6+61, 7+60, 8+59, 9+58, 10+57, 11+56, 12+55, 13+54, 14+53, 15+52, 
                        16+51,17+50, 18+49, 19+48, 20+47, 21+46, 22+45, 23+44, 24+43, 25+42, 26+41, 27+40, 28+39, 
                        29+38, 30+37, 31+36, 32+35, 33+34  ; 

S=71= 2+69, 3+68, 4+67, 5+66, 6+65, 7+64, 8+63, 9+62, 10+61, 11+60, 12+59, 13+58, 14+57, 15+56, 
                        16+55, 17+54, 18+53, 19+52, 20+51, 21+50, 22+49, 23+48, 24+47, 25+46, 26+45, 27+44, 28+43, 
                        29+42, 30+41, 31+40, 32+39, 33+38, 34+37, 35+36 ; 
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S=77= 2+75, 3+74, 4+73, 5+72, 6+71, 7=70, 8+69, 9+68, 10+67, 11+66, 12+65, 13+64, 14+63, 15+62, 
                        16+61, 17+60, 18+59, 19+58, 20+57, 21+56, 22+55, 23+54, 24+53, 25+52, 26+51, 27+50, 28+49, 
                        29+48, 30+47, 31+46, 32+45, 33+44, 34+43, 35+42, 36+41, 37+40, 38+39 ;  

S=79= 2+77, 3+76, 4+75, 5+74, 6+73, 7+72, 8+71, 9+70, 10+69, 11+68, 12+67, 13+66, 14+65, 15+64, 
                        16+63, 17+62, 18+61, 19+60, 20+59, 21+58, 22+57, 23+56, 24+55, 25+54, 26+53, 27+52, 28+51, 
                        29+50, 30+49, 31+48, 32+47, 33+46, 34+45, 35+44, 36+43, 37+42, 38+41, 39+40 ; 

S=83= 2+81, 3+80, 4+79, 5+78, 6+77, 7+76, 8+75, 9+74, 10+73, 11+72, 12+71, 13+70, 14+69, 15+68, 
                        16+67, 17+66, 18+65, 19+64, 20+63, 21+62, 22+61, 23+60, 24+59, 25+58, 26+57, 27+56, 28+55, 
                        29+54, 30+53, 31+52, 32+51, 33+50, 34+49, 35+48, 36+47, 37+46, 38+45, 39+44, 40+43, 41+42 ; 

S=87= 2+85, 3+84, 4+83, 5+82, 6+81, 7+80, 8+79, 9+78, 10+77, 11+76, 12+75, 13+74, 14+73, 15+72, 
                        16+71, 17+70, 18+69, 19+68, 20+67, 21+66, 22+65, 23+64, 24+63, 25+62, 26+61, 27+60, 28+59, 
                        29+58, 30+57, 31+56, 32+55, 33+54, 34+53, 35+52, 36+51, 37+50, 38+49, 39+48, 40+47, 41+46, 
                        42+45, 43+44 ; 

S=89= 2+87, 3+86, 4+85, 5+84, 6+83, 7+82, 8+81, 9+80, 10+79, 11+78, 12+77, 13+76, 14+75, 15+74, 
                        16+73, 17+72, 18+71, 19+70, 20+69, 21+68, 22+67, 23+66, 24+65, 25+64, 26+63, 27+62, 28+61, 
                        29+60, 30+59, 31+58, 32+57, 33+56, 34+55, 35+54, 36+53, 37+52, 38+51, 39+50, 40+49, 41+48, 
                        42+47, 43+46, 44+45 ; 

S=93= 2+91, 3+90, 4+89, 5+88, 6+87, 7+86, 8+85, 9+84, 10+83, 11+82, 12+81, 13+80, 14+79, 15+78, 
                        16+77, 17+76, 18+75, 19+74, 20+73, 21+72, 22+71, 23+70, 24+69, 25+68, 26+67, 27+66, 28+65, 
                        29+64, 30+63, 31+62, 32+61, 33+60, 34+59, 35+58, 36+57, 37+56, 38+55, 39+54, 40+53, 41+52, 
                        42+51, 43+50, 44+49, 45+48, 46+47 ; 

S=95= 2+93, 3+92, 4+91, 5+90, 6+89, 7+88, 8+87, 9+86, 10+85, 11+84, 12+83, 13+82, 14+81, 15+80, 
                        16+79, 17+78, 18+77, 19+76, 20+75, 21+74, 22+73, 23+72, 24+71, 25+70, 26+69, 27+68, 28+67, 
                        29+66, 30+65, 31+64, 32+63, 33+62, 34+61, 35+60, 36+59, 37+58, 38+57, 39+56, 40+55, 41+54, 
                        42+53, 43+52, 44+51, 45+50, 46+49, 47+48 ; 
  S=97= 2+95, 3+94, 4+93, 5+92, 6+91, 7+90, 8+89, 9+88, 10+87, 11+86, 12+85, 13+84, 14+83, 15+82, 
                        16+81, 17+80, 18+79, 19+78, 20+77, 21+76, 22+75, 23+74, 24+73, 25+72, 26+71, 27+70, 28+69, 
                        29+68, 30+67, 31+66, 32+65, 33+64, 34+63, 35+62, 36+61, 37+60, 38+59, 39+58, 40+57, 41+56, 
                        42+55, 43+54, 44+53, 45+52, 46+51, 47+50, 48+49 ;  

S=101=2+99, 3+98, 4+97, 5+96, 6+95, 7+94, 8+93, 9+92, 10+91, 11+90, 12+89, 13+88, 14+87, 15+86, 
              16+85, 17+84, 18+83, 19+82, 20+81, 21+80, 22+79, 23+78, 24+77, 25+76, 26+75, 27+74, 28+73, 
              29+72, 30+71, 31+70, 32+69, 33+68, 34+67, 35+66, 36+65, 37+64, 38+63, 39+62, 40+61, 41+60, 
              42+59, 43+58, 44+57, 45+56, 46+55, 47+54, 48+53, 49+52, 50+51 ;  

S=107=2+105, 3+104, 4+103, 5+102, 6+101, 7+100, 8+99, 9+98, 10+97, 11+96, 12+95, 13+94, 14+93, 
            15+92, 16+91, 17+90, 18+89, 19+88, 20+87, 21+86, 22+85, 23+84, 24+83, 25+82, 26+81, 27+80, 
            28+79, 29+78, 30+77, 31+76, 32+75, 33+74, 34+73, 35+72, 36+71, 37+70, 38+69, 39+68, 40+67,  
            41+66, 42+65, 43+64, 44+63, 45+62, 46+61, 47+60, 48+59, 49+58, 50+57, 51+56, 52+55, 53+54 ; 
S=113=2+111, 3+110, 4+109, 5+108, 6+107, 7+106, 8+105, 9+104, 10+103, 11+102, 12+101, 13+100, 
            14+99, 15+98, 16+97, 17+96, 18+95, 19+94, 20+93, 21+92, 22+91, 23+90, 24+89, 25+88, 26+87,  
            27+86, 28+85, 29+84, 30+83, 31+82, 32+81, 33+80, 34+79, 35+78, 36+77, 37+76, 38+75, 39+74, 
            40+73, 41+72, 42+71, 43+70, 44+69, 45+68, 46+67, 47+66, 48+65, 49+64, 50+63, 51+62, 52+61, 
            53+60, 54+59, 55+58, 56+57 ; 
S=117=2+115, 3+114, 4+113, 5+112, 6+111, 7+110, 8+109, 9+108, 10+107, 11+106, 12+105, 13+104,  
            14+103, 15+102, 16+101, 17+100, 18+99, 19+98, 20+97, 21+96, 22+95, 23+94, 24+93, 25+92, 
            26+91, 27+90, 28+89, 29+88, 30+87, 31+86, 32+85, 33+84, 34+83, 35+82, 36+81, 37+80, 38+79, 
            39+78, 40+77, 41+76, 42+75, 43+74, 44+73, 45+72, 46+71, 47+70, 48+69, 49+68, 50+67, 51+66, 
            52+65, 53+64, 54+63, 55+62, 56+61, 57+60, 58+59 ; 
S=119=2+117, 3+116, 4+115, 5+114, 6+113, 7+112, 8+111, 9+110, 10+109, 11+108, 12+107, 13+106, 
            14+105, 15+104, 16+103, 17+102, 18+101, 19+100, 20+99, 21+98, 22+97, 23+96, 24+95, 25+94, 
            26+93, 27+92, 28+91, 29+90, 30+89, 31+88, 32+87, 33+86, 34+85, 35+84, 36+83, 37+82, 38+81, 
            39+80, 40+79, 41+78, 42+77, 43+76, 44+75, 45+74, 46+73, 47+72, 48+71, 49+70, 50+69, 51+68, 
            52+67, 53+66, 54+65, 55+64, 56+63, 57+62, 58+61, 59+60 ; 
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S=121=2+119, 3+118, 4+117, 5+116, 6+115, 7+114, 8+113, 9+112, 10+111, 11+110, 12+109, 13+108, 
            14+107, 15+106, 16+105, 17+104, 18+103, 19+102, 20+101, 21+100, 22+99, 23+98, 24+97, 25+96, 
            26+95, 27+94, 28+93, 29+92, 30+91, 31+90, 32+89, 33+88, 34+87, 35+86, 36+85, 37+84, 38+83, 
            39+82, 40+81, 41+80, 42+79, 43+78, 44+77, 45+76, 46+75, 47+74, 48+73, 49+72, 50+71, 51+70, 
            52+69, 53+68, 54+67, 55+66, 56+65, 57+64, 58+63, 59+62, 60+61  ;    

 S=123=2+121, 3+120, 4+119, 5+118, 6+117, 7+116, 8+115, 9+114, 10+113, 11+112, 12+111, 13+110, 
                         14+109, 15+108, 16+107, 17+106, 18+105, 19+104, 20+103, 21+102, 22+101, 23+100, 24+99, 
                         25+98, 26+97, 27+96, 28+95, 29+94, 30+93, 31+92, 32+91, 33+90, 34+89, 35+88, 36+87, 37+86, 
                         38+85, 39+84, 40+83, 41+82, 42+81, 43+80, 44+79, 45+78, 46+77, 47+76, 48+75, 49+74, 50+73, 
                         51+72, 52+71, 53+70, 54+69, 55+68, 56+67, 57+66, 58+65, 59+64, 60+63, 61+62    ; 

S=125=2+123, 3+122, 4+121, 5+120, 6+119, 7+118, 8+117, 9+116, 10+115, 11+114, 12+113, 13+112, 
            14+111, 15+110, 16+109, 17+108, 18+107, 19+106, 20+105, 21+104, 22+103, 23+102, 24+101, 
            25+100, 26+99, 27+98, 28+97, 29+96, 30+95, 31+94, 32+93, 33+92, 34+91, 35+90, 36+89, 37+88, 
            38+87, 39+86, 40+85, 41+84, 42+83, 43+82, 44+81, 45+80, 46+79, 47+78, 48+77, 49+76, 50+75, 
            51+74, 52+73, 53+72, 54+71, 55+70, 56+69, 57+68, 58+67, 59+66, 60+65, 61+64, 62+63 ;    

 S=127=2+125, 3+124, 4+123, 5+122, 6+121, 7+120, 8+119, 9+118, 10+117, 11+116, 12+115, 13+114, 
                         14+113, 15+112, 16+111, 17+110, 18+109, 19+108, 20+107, 21+106, 22+105, 23+104, 24+103, 
                         25+102, 26+101, 27+100, 28+99, 29+98, 30+97, 31+96, 32+95, 33+94, 34+93, 35+92, 36+91, 
                         37+90, 38+89, 39+88, 40+87, 41+86, 42+85, 43+84, 44+83, 45+82, 46+81, 47+80, 48+79, 49+78, 
                         50+77, 51+76, 52+75, 53+74, 54+73, 55+72, 56+71, 57+70, 58+69, 59+68, 60+67, 61+66, 62+65, 
                         63+64  ;  
 S=131=2+129, 3+128, 4+127, 5+126, 6+125, 7+124, 8+123, 9+122, 10+121, 11+120, 12+119, 13+118, 
                         14+117, 15+116, 16+115, 17+114, 18+113, 19+112, 20+111, 21+110, 22+109, 23+108, 24+107, 
                         25+106, 26+105, 27+104, 28+103, 29+102, 30+101, 31+100, 32+99, 33+98, 34+97, 35+96, 36+95, 
                         37+94, 38+93, 39+92, 40+91, 41+90, 42+89, 43+88, 44+87, 45+86, 46+85, 47+84, 48+83, 49+82, 
                         50+81, 51+80, 52+79, 53+78, 54+77, 55+76, 56+75, 57+74, 58+73, 59+72, 60+71, 61+70, 62+69, 
                         63+68, 64+67, 65+66  ;      

S=135=2+133, 3+132, 4+131, 5+130, 6+129, 7+128, 8+127, 9+126, 10+125, 11+124, 12+123, 13+122, 
            14+121, 15+120, 16+119, 17+118, 18+117, 19+116, 20+115, 21+114, 22+113, 23+112, 24+111, 
            25+110, 26+109, 27+108, 28+107, 29+106, 30+105, 31+104, 32+103, 33+102, 34+101, 35+100, 
            36+99, 37+98, 38+97, 39+96, 40+95, 41+94, 42+93, 43+92, 44+91, 45+90, 46+89, 47+88, 48+87, 
            49+86, 50+85, 51+84, 52+83, 53+82, 54+81, 55+80, 56+79, 57+78, 58+77, 59+76, 60+75, 61+74, 
            62+73, 63+72, 64+71, 65+70, 66+69, 67+68  ;  
S=137=2+135, 3+134, 4+133, 5+132, 6+131, 7+130, 8+129, 9+128, 10+127, 11+126, 12+125, 13+124, 
            14+123, 15+122, 16+121, 17+120, 18+119, 19+118, 20+117, 21+116, 22+115, 23+114, 24+113, 
            25+112, 26+111, 27+110, 28+109, 29+108, 30+107, 31+106, 32+105, 33+104, 34+103, 35+102, 
            36+101, 37+100, 38+99, 39+98, 40+97, 41+96, 42+95, 43+94, 44+93, 45+92, 46+91, 47+90, 
            48+89, 49+88, 50+87, 51+86, 52+85, 53+84, 54+83, 55+82, 56+81, 57+80, 58+79, 59+78, 60+77, 
            61+76, 62+75, 63+74, 64+73, 65+72, 66+71, 67+70, 68+69  ;   
S=143=2+141, 3+140, 4+139, 5+138, 6+137, 7+136, 8+135, 9+134, 10+133, 11+132, 12+131, 13+130, 
            14+129, 15+128, 16+127, 17+126, 18+125, 19+124, 20+123, 21+122, 22+121, 23+120, 24+119, 
            25+118, 26+117, 27+116, 28+115, 29+114, 30+113, 31+112, 32+111, 33+110, 34+109, 35+108, 
            36+107, 37+106, 38+105, 39+104, 40+103, 41+102, 42+101, 43+100, 44+99, 45+98, 46+97, 47+96, 
            48+95, 49+94, 50+93, 51+92, 52+91, 53+90, 54+89, 55+88, 56+87, 57+86, 58+85, 59+84, 60+83, 
            61+82, 62+81, 63+80, 64+79, 65+78, 66+77, 67+76, 68+75, 69+74, 70+73, 71+72  ; 
S=145=2+143, 3+142, 4+141, 5+140, 6+139, 7+138, 8+137, 9+136, 10+135, 11+134, 12+133, 13+132, 
            14+131, 15+130, 16+129, 17+128, 18+127, 19+126, 20+125, 21+124, 22+123, 23+122, 24+121, 
            25+120, 26+119, 27+118, 28+117, 29+116, 30+115, 31+114, 32+113, 33+112, 34+111, 35+110, 
            36+109, 37+108, 38+107, 39+106, 40+105, 41+104, 42+103, 43+102, 44+101, 45+100, 46+99, 
            47+98, 48+97, 49+96, 50+95, 51+94, 52+93, 53+92, 54+91, 55+90, 56+89, 57+88, 58+87, 59+86, 
            60+85, 61+84, 62+83, 63+82, 64+81, 65+80, 66+79, 67+78, 68+77, 69+76, 70+75, 71+74, 72+73 ; 
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S=147=2+145, 3+144, 4+143, 5+142, 6+141, 7+140, 8+139, 9+138, 10+137, 11+136, 12+135, 13+134, 
            14+133, 15+132, 16+131, 17+130, 18+129, 19+128, 20+127, 21+126, 22+125, 23+124, 24+123, 
            25+122, 26+121, 27+120, 28+119, 29+118, 30+117, 31+116, 32+115, 33+114, 34+113, 35+112, 
            36+111, 37+110, 38+109, 39+108, 40+107, 41+106, 42+105, 43+104, 44+103, 45+102, 46+101, 
            47+100, 48+99, 49+98, 50+97, 51+96, 52+95, 53+94, 54+93, 55+92, 56+91, 57+90, 58+89, 59+88, 
            60+87, 61+86, 62+85, 63+84, 64+83, 65+82, 66+81, 67+80, 68+79, 69+78, 70+77, 71+76, 72+75, 
            73+74  ; 
S=149=2+147, 3+146, 4+145, 5+144, 6+143, 7+142, 8+141, 9+140, 10+139, 11+138, 12+137, 13+136, 
            14+135, 15+134, 16+133, 17+132, 18+131, 19+130, 20+129, 21+128, 22+127, 23+126, 24+125, 
            25+124, 26+123, 27+122, 28+121, 29+120, 30+119, 31+118, 32+117, 33+116, 34+115, 35+114, 
            36+113, 37+112, 38+111, 39+110, 40+109, 41+108, 42+107, 43+106, 44+105, 45+104, 46+103, 
            47+102, 48+101, 49+100, 50+99, 51+98, 52+97, 53+96, 54+95, 55+94, 56+93, 57+92, 58+91, 
            59+90, 60+89, 61+88, 62+87, 63+86, 64+85, 65+84, 66+83, 67+82, 68+81, 69+80, 70+79, 71+78, 
            72+77, 73+76, 74+75  ; 
S=155=2+153, 3+152, 4+151, 5+150, 6+149, 7+148, 8+147, 9+146, 10+145, 11+144, 12+143, 
             13+142, 14+141, 15+140, 16+139, 17+138, 18+137, 19+136, 20+135, 21+134, 22+133, 
             23+132, 24+131, 25+130, 26+129, 27+128, 28+127, 29+126, 30+125, 31+124, 32+123, 
             33+122, 34+121, 35+120, 36+119, 37+118, 38+117, 39+116, 40+115, 41+114, 42+113, 
             43+112, 44+111, 45+110, 46+109, 47+108, 48+107, 49+106, 50+105, 51+104, 52+103, 
             53+102, 54+101, 55+100, 56+99, 57+98, 58+97, 59+96, 60+95, 61+94, 62+93, 63+92, 
             64+91, 65+90, 66+89, 67+88, 68+87, 69+86, 70+85, 71+84, 72+83, 73+82, 74+81, 
             75+80, 76+79, 77+78  ; 
S=157=2+155, 3+154, 4+153, 5+152, 6+151, 7+150, 8+149, 9+148, 10+147, 11+146, 12+145, 
            13+144, 14+143, 15+142, 16+141, 17+140, 18+139, 19+138, 20+137, 21+136, 22+135, 
            23+134, 24+133, 25+132, 26+131, 27+130, 28+129, 29+128, 30+127, 31+126, 32+125, 
            33+124, 34+123, 35+122, 36+121, 37+120, 38+119, 39+118, 40+117, 41+116, 42+115, 
            43+114, 44+113, 45+112, 46+111, 47+110, 48+109, 49+108, 50+107, 51+106, 52+105, 
            53+104, 54+103, 55+102, 56+101, 57+100, 58+99, 59+98, 60+97, 61+96, 62+95, 63+94, 
            64+93, 65+92, 66+91, 67+90, 68+89, 69+88, 70+87, 71+86, 72+85, 73+84, 74+83, 75+82, 
            76+81, 77+80, 78+79  ; 
S=161=2+159, 3+158, 4+157, 5+156, 6+155, 7+154, 8+153, 9+152, 10+151, 11+150, 12+149, 
            13+148, 14+147, 15+146, 16+145, 17+144, 18+143, 19+142, 20+141, 21+140, 22+139, 
            23+138, 24+137, 25+136, 26+135, 27+134, 28+133, 29+132, 30+131, 31+130, 32+129, 
            33+128, 34+127, 35+126, 36+125, 37+124, 38+123, 39+122, 40+121, 41+120, 42+119, 
            43+118, 44+117, 45+116, 46+115, 47+114, 48+113, 49+112, 50+111, 51+110, 52+109, 
            53+108, 54+107, 55+106, 56+105, 57+104, 58+103, 59+102, 60+101, 61+100, 62+99, 
            63+98, 64+97, 65+96, 66+95, 67+94, 68+93, 69+92, 70+91, 71+90, 72+89, 73+88, 74+87, 
            75+86, 76+85, 77+84, 78+83, 79+82,  80+81  ;    
S=163=2+161, 3+160, 4+159, 5+158, 6+157, 7+156, 8+155, 9+154, 10+153, 11+152, 12+151, 
             13+150, 14+149, 15+148, 16+147, 17+146, 18+145, 19+144, 20+143, 21+142, 22+141, 
             23+140, 24+139, 25+138, 26+137, 27+136, 28+135, 29+134, 30+133, 31+132, 32+131, 
             33+130, 34+129, 35+128, 36+127, 37+126, 38+125, 39+124, 40+123, 41+122, 42+121, 
             43+120, 44+119, 45+118, 46+117, 47+116, 48+115, 49+114, 50+113, 51+112, 52+111, 
             53+110, 54+109, 55+108, 56+107, 57+106, 58+105, 59+104, 60+103, 61+102, 62+101, 
             63+100, 64+99, 65+98, 66+97, 67+96, 68+95, 69+94, 70+93, 71+92, 72+91, 73+90, 74+89, 
             75+88, 76+87, 77+86, 78+85, 79+84, 80+83, 81+82  ; 
S=167=2+165, 3+164, 4+163, 5+162, 6+161, 7+160, 8+159, 9+158, 10+157, 11+156, 12+155, 
            13+154, 14+153, 15+152, 16+151, 17+150, 18+149, 19+148, 20+147, 21+146, 22+145, 
            23+144, 24+143, 25+142, 26+141, 27+140, 28+139, 29+138, 30+137, 31+136, 32+135, 
            33+134, 34+133, 35+132, 36+131, 37+130, 38+129, 39+128, 40+127, 41+126, 42+125, 
            43+124, 44+123, 45+122, 46+121, 47+120, 48+119, 49+118, 50+117, 51+116, 52+115, 
            53+114, 54+113, 55+112, 56+111, 57+110, 58+109, 59+108, 60+107, 61+106, 62+105, 
            63+104, 64+103, 65+102, 66+101, 67+100, 68+99, 69+98, 70+97, 71+96, 72+95, 73+94, 
            74+93, 75+92, 76+91, 77+90, 78+89, 79+88, 80+87, 81+86, 82+85, 83+84  ;   
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 S=171=2+169, 3+168, 4+167, 5+166, 6+165, 7+164, 8+163, 9+162, 10+161, 11+160, 12+159, 
                         13+158, 14+157, 15+156, 16+155, 17+154, 18+153, 19+152, 20+151, 21+150, 22+149, 
                         23+148, 24+147, 25+146, 26+145, 27+144, 28+143, 29+142, 30+141, 31+140, 32+139,  
                         33+138, 34+137, 35+136, 36+135, 37+134, 38+133, 39+132, 40+131, 41+130, 42+129, 
                         43+128, 44+127, 45+126, 46+125, 47+124, 48+123, 49+122, 50+121, 51+120, 52+119, 
                         53+118, 54+117, 55+116, 56+115, 57+114, 58+113, 59+112, 60+111, 61+110,  62+109, 
                         63+108, 64+107, 65+106, 66+105, 67+104, 68+103, 69+102, 70+101, 71+100, 72+99, 
                         73+98, 74+97, 75+96, 76+95, 77+94, 78+93, 79+92, 80+91, 81+90, 82+89, 83+88, 84+87, 
                         85+86  ;   

S=173=2+171, 3+170, 4+169, 5+168, 6+167, 7+166, 8+165, 9+164, 10+163, 11+162, 12+161, 
                         13+160, 14+159, 15+158, 16+157, 17+156, 18+155, 19+154, 20+153, 21+152, 22+151, 
             23+150, 24+149, 25+148, 26+147, 27+146, 28+145, 29+144, 30+143, 31+142, 32+141, 
                         33+140, 34+139, 35+138, 36+137, 37+136, 38+135, 39+134, 40+133, 41+132, 42+131, 
                         43+130, 44+129, 45+128, 46+127, 47+126, 48+125, 49+124, 50+123, 51+122, 52+121, 
                         53+120, 54+119, 55+118, 56+117, 57+116, 58+115, 59+114, 60+113, 61+112, 62+111, 
                         63+110, 64+109, 65+108, 66+107, 67+106, 68+105, 69+104, 70+103, 71+102, 72+101, 
                         73+100, 74+99, 75+98, 76+97, 77+96, 78+95, 79+94, 80+93, 81+92, 82+91, 83+90, 84+89, 
                         85+88, 86+87  ;  

S=177=2+175, 3+174, 4+173, 5+172, 6+171, 7+170, 8+169, 9+168, 10+167, 11+166, 12+165, 
                         13+164, 14+163, 15+162, 16+161, 17+160, 18+159, 19+158, 20+157, 21+156, 22+155, 
                         23+154, 24+153, 25+152, 26+151, 27+150, 28+149, 29+148, 30+147, 31+146, 32+145, 
                         33+144, 34+143, 35+142, 36+141, 37+140, 38+139, 39+138, 40+137, 41+136, 42+135, 
                         43+134, 44+133, 45+132, 46+131, 47+130, 48+129, 49+128, 50+127, 51+126, 52+125, 
                         53+124, 54+123, 55+122, 56+121, 57+120, 58+119, 59+118, 60+117, 61+116, 62+115, 
                         63+114, 64+113, 65+112, 66+111, 67+110, 68+109, 69+108, 70+107, 71+106, 72+105, 
                         73+104, 74+103, 75+102, 76+101, 77+100, 78+99, 79+98, 80+97, 81+96, 82+95, 83+94, 
                         84+93, 85+92, 86+91, 87+90, 88+89   ;   

S=179=2+177, 3+176, 4+175, 5+174, 6+173, 7+172, 8+171, 9+170, 10+169, 11+168, 12+167, 
            13+166, 14+165, 15+164, 16+163, 17+162, 18+161, 19+160, 20+159, 21+158, 22+157, 
            23+156, 24+155, 25+154, 26+153, 27+152, 28+151, 29+150, 30+149, 31+148, 32+147, 
            33+146, 34+145, 35+144, 36+143, 37+142, 38+141, 39+140, 40+139, 41+138, 42+137, 
            43+136, 44+135, 45+134, 46+133, 47+132, 48+131, 49+130, 50+129, 51+128, 52+127, 
            53+126, 54+125, 55+124, 56+123, 57+122, 58+121, 59+120, 60+119, 61+118, 62+117, 
            63+116, 64+115, 65+114, 66+113, 67+112, 68+111, 69+110, 70+109, 71+108, 72+107, 
            73+106, 74+105, 75+104, 76+103, 77+102, 78+101, 79+100, 80+99, 81+98, 82+97, 83+96, 
            84+95, 85+94, 86+93, 87+92, 88+91, 89+90   ; 
S=185=2+183, 3+182, 4+181, 5+180, 6+179, 7+178, 8+177, 9+176, 10+175, 11+174, 12+173, 

                         13+172, 14+171, 15+170, 16+169, 17+168, 18+167, 19+166, 20+165, 21+164, 22+163, 
                         23+162, 24+161, 25+160, 26+159, 27+158, 28+157, 29+156, 30+155, 31+154, 32+153, 
                         33+152, 34+151, 35+150, 36+149, 37+148, 38+147, 39+146, 40+145, 41+144, 42+143, 
                         43+142, 44+141, 45+140, 46+139, 47+138, 48+137, 49+136, 50+135, 51+134, 52+133, 
                         53+132, 54+131, 55+130, 56+129, 57+128, 58+127, 59+126, 60+125, 61+124, 62+123, 
                         63+122, 64+121, 65+120, 66+119, 67+118, 68+117, 69+116, 70+115, 71+114, 72+113, 
                         73+112, 74+111, 75+110, 76+109, 77+108, 78+107, 79+106, 80+105, 81+104, 82+103, 
                         83+102, 84+101, 85+100, 86+99, 87+98, 88+97, 89+96, 90+95, 91+94, 92+93  ; 
 S=187=2+185, 3+184, 4+183, 5+182, 6+181, 7+180, 8+179, 9+178, 10+177, 11+176, 12+175, 
                         13+174, 14+173, 15+172, 16+171, 17+170, 18+169, 19+168, 20+167, 21+166, 22+165, 
                         23+164, 24+163, 25+162, 26+161, 27+160, 28+159, 29+158, 30+157, 31+156, 32+155, 
                         33+154, 34+153, 35+152, 36+151, 37+150, 38+149, 39+148, 40+147, 41+146, 42+145, 
                         43+144, 44+143, 45+142, 46+141, 47+140, 48+139, 49+138, 50+137, 51+136, 52+135, 
                         53+134, 54+133, 55+132, 56+131, 57+130, 58+129, 59+128, 60+127, 61+126, 62+125, 
                         63+124, 64+123, 65+122, 66+121, 67+120, 68+119, 69+118, 70+117, 71+116, 72+115, 
                         73+114, 74+113, 75+112, 76+111, 77+110, 78+109, 79+108, 80+107, 81+106, 82+105, 
                         83+104, 84+103, 85+102, 86+101, 87+100, 88+99, 89+98, 90+97, 91+96, 92+95,  
                         93+94  ;    
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 S=189=2+187, 3+186, 4+185, 5+184, 6+183, 7+182, 8+181, 9+180, 10+179, 11+178, 12+177, 
                         13+176, 14+175, 15+174, 16+173, 17+172, 18+171, 19+170, 20+169, 21+168, 22+167, 
                         23+166, 24+165, 25+164, 26+163, 27+162, 28+161, 29+160, 30+159, 31+158, 32+157, 
                         33+156, 34+155, 35+154, 36+153, 37+152, 38+151, 39+150, 40+149, 41+148, 42+147, 
                         43+146, 44+145, 45+144, 46+143, 47+142, 48+141, 49+140, 50+139, 51+138, 52+137, 
                         53+136, 54+135, 55+134, 56+133, 57+132, 58+131, 59+130, 60+129, 61+128, 62+127, 
                         63+126, 64+125, 65+124, 66+123, 67+122, 68+121, 69+120, 70+119, 71+118, 72+117, 
                         73+116, 74+115, 75+114, 76+113, 77+112, 78+111, 79+110, 80+109, 81+108, 82+107, 
                         83+106, 84+105, 85+104, 86+103, 87+102, 88+101, 89+100, 90+99, 91+98, 92+97, 
                         93+96, 94+95  ;  

S=191=2+189, 3+188, 4+187, 5+186, 6+185, 7+184, 8+183, 9+182, 10+181, 11+180, 12+179, 
                         13+178, 14+177, 15+176, 16+175, 17+174, 18+173, 19+172, 20+171, 21+170, 22+169, 
                         23+168, 24+167, 25+166, 26+165, 27+164, 28+163, 29+162, 30+161, 31+160, 32+159, 
                         33+158, 34+157, 35+156, 36+155, 37+154, 38+153, 39+152, 40+151, 41+150, 42+149, 
                         43+148, 44+147, 45+146, 46+145, 47+144, 48+143, 49+142, 50+141, 51+140, 52+139, 
                         53+138, 54+137, 55+136, 56+135, 57+134, 58+133, 59+132, 60+131, 61+130, 62+129, 
                         63+128, 64+127, 65+126, 66+125, 67+124, 68+123, 69+122, 70+121, 71+120, 72+119, 
                         73+118, 74+117, 75+116, 76+115, 77+114, 78+113, 79+112, 80+111, 81+110, 82+109, 
                         83+108, 84+107, 85+106, 86+105, 87+104, 88+103, 89+102, 90+101, 91+100, 92+99, 
                         93+98, 94+97, 95+96  ;   

S=197=2+195, 3+194, 4+193, 5+192, 6+191, 7+190, 8+189, 9+188, 10+187, 11+186, 12+185, 
                         13+184, 14+183, 15+182, 16+181, 17+180, 18+179, 19+178, 20+177, 21+176, 22+175, 
                         23+174, 24+173, 25+172, 26+171, 27+170, 28+169, 29+168, 30+167, 31+166, 32+165, 
                         33+164, 34+163, 35+162, 36+161, 37+160, 38+159, 39+158, 40+157, 41+156, 42+155, 
                         43+154, 44+153, 45+152, 46+151, 47+150, 48+149, 49+148, 50+147, 51+146, 52+145, 
                         53+144, 54+143, 55+142, 56+141, 57+140, 58+139, 59+138, 60+137, 61+136, 62+135, 
                         63+134, 64+133, 65+132, 66+131, 67+130, 68+129, 69+128, 70+127, 71+126, 72+125, 
                         73+124, 74+123, 75+122, 76+121, 77+120, 78+119, 79+118, 80+117, 81+116, 82+115, 
                         83+114, 84+113, 85+112, 86+111, 87+110, 88+109, 89+108, 90+107, 91+106, 92+105, 

            93+104, 94+103, 95+102, 96+101, 97+100, 98+99  
 

.......................................................................................................................................................................................... 
 
 

Plus Mul Ńimea sumelor care nu pot fi scrise, ca sumă a oricăror două numere prime care mi-au folosit pentru 
a vedea dacă un produs se repetă sau nu :  
 

205=2+203(2·203=406), 3+202, 4+201, 5+200(5·200=1000), 6+199, 7+198, 8+197, 9+196, 10+195, ... ; 
217=2+215(2·215=430), 3+214, 4+213, 5+212, 6+213, 7+212, ...;    
219=2+217, 3+216, 3+215, 4+214, 5+213, 6+213(6·213=1278), 7+212, 8+211, 9+210,  ....; 
221=2+219, 3+218, 4+217, 5+216, 6+215, 7+214, 8+213, 9+212(9·212=1908), ......;  

 245=2+243(2·243=486), 3+242, 4+241, .... ;   
251=2+249(2·249=498), 3+248, 4+247, 5+246, 6+245, 7+244(7·244=1708), ...; 
287=2+285, 3+284(3·284=852), 4+283, 5+282, 6+281, 7+280(7·280=1960), ...; 
289=2+287(2·287=574), 3+286, 4+285, 5+284, 6+283, 7+282, ...; 
301=2+299(2·299=598), 3+298, 4+297, 5+296, 6+295, 7+294, 8+293, ...;  
325=2+323, 3+322, 4+321, 5+320(5·320=1600), 6+319, ...;  

 337=2+335(2·335=670), 3+334, 4+333, ........;  
341=2+339, 3+338(3·338=1014), 4+337, 5+336, 6+335, 7+334, .....;  

 367=2+365(2·365=730), 3+364, 4+363, .....;  
439=2+437(2·437=874), 3+436, 4+435, 5+434, 6+433, 7+432, ..... ; 

 561=2+559, 3+558(3·558=1674), 4+557, .....; 
 611=2+609, 3+608(3·608=1824), 4+607, .....;   
 659=2+657, 3+656(3·656=1968), 4+655, ...; 
 901=2+899(2·899=1798), 3+898, ...; 
 991=2+989(2·989=1978), 3+988, ...; 
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Deci am aflat mulŃimea sumelor care nu pot fi scrise ca sumă a oricăror două numere prime, iar acestea sînt : 
{11, 17, 23, 27, 29, 35, 37, 41, 47, 51, 53, 57, 59, 65, 67, 71, 77, 79, 83, 87, 89, 93, 95, 97, 101, 107, 113, 117, 119, 
121, 123, 125, 127, 131, 135, 137, 143, 145, 147, 149, 155, 157, 161, 163, 167, 171, 173, 177, 179, 185, 187, 189, 
191, 197, ...}.  
.....................................................................................................................................................................................  

 
Plus mulŃimea sumelor care nu pot fi scrise ca sumă a oricăror două numere prime şi care mi-au folosit 

pentru a vedea dacă un produs se repetă sau nu : {205, 217, 219, 221, 245, 251, 287, 289, 301, 325, 337, 341, 367, 
439, 561, 611, 659, 901, 991}.   

 
 
Aşadar, ce am aflat pînă acum?  

 Am aflat mulŃimea sumelor care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, adică mulŃimea printre 

care figurează şi suma pe care o are Sandu scrisă pe foaia de hîrtie, dată de profesorul lor. 
 
 

Apoi, din această mulŃime a sumelor, COMPUNEM MULłIMEA TUTUROR PRODUSELOR POSIBILE 
printre care trebuie să se afle şi produsul primit de Petru de la profesorul lor. 
 În continuare facem un tabel ajutător 1, ca să ne dăm seama ce produse posibile sînt pentru fiecare sumă din 
mulŃimea acelor sume care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime : 
 
 

Tabel ajutător 1 
MULłIMEA TUTUROR PRODUSELOR POSIBILE 

pentru fiecare sumă din mulŃimea acelor sume care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime 
 
 

Pentru S=11, avem P=18(2·9), 24(3·8), 28(4·7), 30(5·6) ; - SubmulŃime de produse posibile -  
 Pentru S=17, avem P=30(2·15), 42(3·14), 52(4·13), 60(5·12), 66(6·11), 70(7·10), 72(8·9) ;  - idem – 

Pentru S=23, avem P=42(2·21), 60(3·20), 76(4·19), 90, 102, 112(7·16), 120, 126, 130, 132 ;   - idem –   
 Pentru S=27, avem P=50(2·25), 72(3·24), 92(4·23), 110, 126, 140(7·20), 152(8·19), 162, 170,  
                                                 176(11·16), 180, 182 ;    - idem –   
 Pentru S=29, avem P= 54(2·27), 78, 100(4·25), 120, 138, 154, 168, 180, 190, 198, 204, 208(13·16),  
                                                  210 ;  - idem –  

Pentru S=35, avem P= 66(2·33), 96(3·32), 124(4·31), 150, 174, 196, 216(8·27), 234, 250, 264, 276,  
                                     286, 294, 300, 304(16·19), 306 ;  - idem – 

 Pentru S=37, avem P=70(2·35), 102, 132, 160(5·32), 186, 210, 232(8·29), 252, 270, 286, 300, 312,  
                                                 322, 330, 336(16·21), 340, 342 ;  - idem –  
 Pentru S=41, avem P=78, 114, 148(4·37), 180, 210, 238, 264, 288(9·32), 310, 330, 348, 364, 378,  
                                                 390, 400(16·25), 408, 414, 418, 420 ;  - idem – 
 Pentru S=47, avem P=90, 132, 172(4·43), 210, 246, 280(7·40), 312, 342, 370, 396, 420, 442, 462,  
                                                 480, 496(16·31), 510, 522, 532, 540, 546, 550, 552 ;    - idem –  

Pentru S=51, avem P=98(2·49), 144(3·48), 188(4·47), 230, 270, 308(7·44), 344(8·43), 378, 410, 440,  
                                    468, 494, 518, 540, 560, 578, 594, 608(19·32), 620(20·31), 630, 638, 644(23·28),  
                                    648, 650 ;  - idem –   
Pentru S=53, avem P=102, 150, 196, 240, 282, 322, 360, 396, 430, 462, 492, 520(13·40), 546, 570, 
                                    592(16·37), 612, 630, 646, 660, 672, 682, 690, 696, 700, 702 ;  - idem – 
Pentru S=57, avem P=110, 162, 212(4·53), 260(5·52), 306, 350, 392(8·49), 432, 470, 506, 540,  
                                    572, 602, 630, 656(16·41), 680, 702, 722, 740, 756, 770, 782, 792, 800(25·32),  
                                    806, 810 ;  - idem – 
Pentru S=59, avem P=114, 168, 220(4·55), 270, 318, 364, 408, 450, 490, 528, 564, 598, 630, 660,  
                                    688(16·43), 714, 738, 760, 780, 798, 814, 828, 840, 850, 858, 864, 868, 870 ;  - idem – 
Pentru S= 65, avem P=126, 186, 244(4·61), 300, 354, 406, 456, 504, 550, 594, 636, 676, 714, 750, 784, 
                                    816, 846, 874, 900, 924, 946, 966, 984, 1000, 1014, 1026, 1036, 1044, 1050, 
                                    1054, 1056 ;  - idem – 
Pentru S=67, avem P=130, 192(3·64), 252, 310, 366, 420, 472(8·59), 522, 570, 616, 660, 702, 742, 780, 816, 
                                    850, 882, 912, 940, 966, 990, 1012, 1032, 1050, 1066, 1080, 1092, 1102, 1110, 
                                    1116, 1120, 1122 ;  - idem – 
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Pentru S=71, avem P=138, 204, 268(4·67), 330, 390, 448(7·64), 504, 558, 610, 660, 708, 754, 798, 840, 880, 
                                    918, 954, 988, 1020, 1050, 1078, 1104, 1128, 1150, 1170, 1188, 1204, 1218, 
                                    1230, 1240, 1248, 1254, 1258, 1260 ;   - idem – 
Pentru S=77, avem P=150, 222, 292(4·73), 360, 426, 490, 552, 612, 670, 726, 780, 832(13·64), 882, 930, 976, 
                                    1020, 1062, 1102, 1140, 1176, 1210, 1242, 1272, 1300, 1326, 1350, 1372, 
                                    1392, 1410, 1426, 1440, 1452, 1462, 1470, 1476, 1480, 1482 ;  - idem – 
Pentru S=79, avem P=154, 228(3·76), 300, 370, 438, 504, 568(8·71), 630, 690, 748, 804, 858, 910, 960, 1008, 
                                    1054, 1098, 1140, 1180, 1218, 1254, 1288, 1320, 1350, 1378, 1404, 1428, 
                                    1450, 1470, 1488, 1504, 1518, 1530, 1540, 1548, 1554, 1558, 1560 ; - idem – 
Pentru S=83, avem P=162, 240, 316(4·79), 390, 462, 532, 600, 666, 730, 792, 852, 910, 966, 1020, 
                                    1072(16·67), 1122, 1170, 1216, 1260, 1302, 1342, 1380, 1416, 1450, 1482,  
                                    1512, 1540, 1566, 1590, 1612, 1632, 1650, 1666, 1680, 1692, 1702, 1710,  
                                    1716, 1720, 1722 ; - idem -  
Pentru S=87, avem P=170, 252, 332(4·83), 410, 486, 560, 632(8·79), 702, 770, 836, 900, 962, 1022,  
                                    1080, 1136, 1190, 1242, 1292, 1340, 1386, 1430, 1472, 1512, 1550, 1586, 1620,  
                                    1652, 1682, 1710, 1736, 1760, 1782, 1802, 1820, 1836, 1850, 1862, 1872, 1880, 
                                    1886, 1890, 1892 ; - idem – 
Pentru S=89, avem P=174, 258, 340, 420, 498, 574, 648, 720, 790, 858, 924, 988, 1050, 1110, 1168(16·73), 
                                    1224, 1278, 1330, 1380, 1428, 1474, 1518, 1560, 1600, 1638, 1674, 1708, 
                                    1740, 1770, 1798, 1824, 1848, 1870, 1890, 1908, 1924, 1938, 1950, 1960, 
                                    1968, 1974, 1978, 1980 ;   - idem -   
Pentru S=93, avem P=182, 270, 356, 440, 522, 602, 680, 756, 830, 902, 972, 1040, 1106, 1170, 1232, 1292, 
                                    1350, 1406, 1460, 1512, 1562, 1610, 1656, 1700, 1742, 1782, 1820, 1856, 1890, 1922, 
                                    1952, 1980, 2006, 2030, 2052, 2072, 2090, 2106, 2120, 2132, 2142, 2150, 2156, 2160, 
                                    2162 ;    - idem -    
Pentru S=95, avem P=186, 276, 364, 450, 534, 616, 696, 774, 850, 924, 996, 1066, 1134, 1200, 
                                    1264, 1326, 1386, 1444, 1500, 1554, 1606, 1656, 1704, 1750, 1794, 1836, 
                                    1876, 1914, 1950, 1984, 2016, 2046, 2074, 2100, 2124, 2146, 2166, 2184, 
                                    2200, 2214, 2226, 2236, 2244, 2250, 2254, 2256 ;  - idem – 
Pentru S=97, avem P=190, 282, 372, 460, 546, 630, 712, 792, 870, 946, 1020, 1092, 1162, 1230, 
                                    1296, 1360, 1422, 1482, 1540, 1596, 1650, 1702, 1752, 1800, 1846, 1890, 
                                    1932, 1972, 2010, 2046, 2080, 2112, 2142, 2170, 2196, 2220 2242, 2262, 

                                                 2280, 2296, 2310, 2322, 2332, 2340, 2346, 2350, 2352.   - idem - 
Pentru S=101, avem P=198, 294, 388, 480, 570, 658, 744, 828, 910, 990, 1068, 1144, 1218, 1290, 
                                       1360, 1428, 1494, 1558, 1620, 1680, 1738, 1794, 1848, 1900, 1950, 1998, 
                                       2044, 2088, 2130, 2170, 2208, 2244, 2278, 2310, 2340, 2368, 2394, 2418, 
                                       2440, 2460, 2478, 2494, 2508, 2520, 2530, 2538, 2544, 2548, 2550 ; - idem – 
Pentru S=107, avem P=210, 312, 412, 510, 606, 700, 792, 882, 970, 1056, 1140, 1222, 1302, 1380, 
                                       1456, 1530, 1602, 1672, 1740, 1806, 1870, 1932, 1992, 2050, 2106, 2160, 
                                       2212, 2262, 2310, 2356, 2400, 2442, 2482, 2520, 2556, 2590, 2622, 2652, 
                                       2680, 2706, 2730, 2752, 2772, 2790, 2806, 2820, 2832, 2842, 2850, 2856, 
                                       2860, 2862 ; - idem – 
Pentru S=113, avem P=222, 330, 436, 540, 642, 742, 840, 936, 1030, 1122, 1212, 1300, 1386, 1470, 
                                      1552, 1632, 1710, 1786, 1860, 1932, 2002, 2070, 2136, 2200, 2262, 2322,  
                                      2380, 2436, 2490, 2542, 2592, 2640, 2686, 2730, 2772, 2812, 2850, 2886, 
                                      2920, 2952, 2982, 3010, 3036, 3060, 3082, 3102, 3120, 3136, 3150, 3162, 
                                      3172, 3180, 3186, 3190, 3192 ;  - idem – 
Pentru S=117, avem P=230, 342, 452, 560, 666, 770, 872, 972, 1070, 1166, 1260, 1352, 1442, 1530, 
                                       1616, 1700, 1782, 1862, 1940, 2016, 2090, 2162, 2232, 2300, 2366, 2430, 
                                       2492, 2552, 2610, 2666, 2720, 2772, 2822, 2870, 2916, 2960, 3002, 3042,  
                                       3080, 3116, 3150, 3182, 3212, 3240, 3266, 3290, 3312, 3332, 3350, 3366, 
                                       3380, 3392, 3402, 3410, 3416, 3420, 3422 ;  - idem - 
Pentru S=119, avem P=234, 348, 460, 570, 678, 784, 888, 990, 1090, 1188, 1284, 1378, 1470, 1560, 
                                       1648, 1734, 1818, 1900, 1980, 2058, 2134, 2208, 2280, 2350, 2418, 2484, 
                                       2548, 2610, 2670, 2728, 2784, 2838, 2890, 2940, 2988, 3034, 3078, 3120, 
                                       3160, 3198, 3234, 3268, 3300, 3330, 3358, 3384, 3408, 3430, 3450, 3468, 
                                       3484, 3498, 3510, 3520, 3528, 3534, 3538, 3540 ; - idem -   
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Pentru S=121, avem P=238, 354, 468, 580, 690, 798, 904, 1008, 1110, 1210, 1308, 1404, 1498, 
                                       1590, 1680, 1768, 1854, 1938, 2020, 2100, 2178, 2254, 2328, 2400, 2470,  
                                       2538, 2604, 2668, 2730, 2790, 2848, 2904, 2958, 3010, 3060, 3108, 3154, 
                                       3198, 3240, 3280, 3318, 3354, 3388, 3420, 3450, 3478, 3504, 3528, 3550, 
                                       3570, 3588, 3604, 3618, 3630, 3640, 3648, 3654, 3658, 3660  ; - idem –  
Pentru S=123, avem P=242, 360, 476, 590, 702, 812, 920, 1026, 1130, 1232, 1332, 1430, 1526, 
                                       1620, 1712, 1802, 1890, 1976, 2060, 2142, 2222, 2300, 2376, 2450, 2522, 
                                       2592, 2660, 2726, 2790, 2852, 2912, 2970, 3026, 3080, 3132, 3182, 3230, 
                                       3276, 3320, 3362, 3402, 3440, 3476, 3510, 3542, 3572, 3600, 3626, 3650, 
                                       3672, 3692, 3710, 3726, 3740, 3752, 3762, 3770, 3776, 3780, 3782 ; - idem – 
Pentru S=125, avem P=246, 366, 484, 600, 714, 826, 936, 1044, 1150, 1254, 1356, 1456, 1554,  
                                       1650, 1744, 1836, 1926, 2014, 2100, 2184, 2266, 2346, 2424, 2500,  
                                       2574, 2646, 2716, 2784, 2850, 2914, 2976, 3036, 3094, 3150, 3204, 3256,  
                                       3306, 3354, 3400, 3444, 3486, 3526, 3564, 3600, 3634, 3666, 3696, 3724,  
                                       3750, 3774, 3796, 3816, 3834, 3850, 3864, 3876, 3886, 3894, 3900, 3904,  
                                       3906 ;  - idem –  
Pentru S=127, avem P=250, 372, 492, 610, 726, 840, 952, 1062, 1170, 1276, 1380, 1482, 1582, 
                                       1680, 1776, 1870, 1962, 2052, 2140, 2226, 2310, 2392, 2472, 2550, 2626,  
                                       2700, 2772, 2842, 2910, 2976, 3040, 3102, 3162, 3220, 3276, 3330, 3382,  
                                       3432, 3480, 3526, 3570, 3612, 3652, 3690, 3726, 3760, 3792, 3822, 3850,  
                                       3876, 3900, 3922, 3942, 3960, 3976, 3990, 4002, 4012, 4020, 4026, 4030,  
                                       4032 ;  - idem – 
Pentru S=131, avem P=258, 384, 508, 630, 750, 868, 984, 1098, 1210, 1320, 1428, 1534, 1638, 
                                       1740, 1840, 1938, 2034, 2128, 2220, 2310, 2398, 2484, 2568, 2650, 2730,  
                                       2808, 2884, 2958, 3030, 3100, 3168, 3234, 3298, 3360, 3420, 3478, 3534, 
                                       3588, 3640, 3690, 3738, 3784, 3828, 3870, 3910, 3948, 3984, 4018, 4050,  
                                       4080, 4108, 4134, 4158, 4180, 4200, 4218, 4234, 4248, 4260, 4270, 4278, 
                                       4284, 4288, 4290 ;   - idem -   
Pentru S=135, avem P= 266, 396, 524, 650, 774, 896, 1016, 1134, 1250, 1364, 1476, 1586, 1694, 
                                       1800, 1904, 2006, 2106, 2204, 2300, 2394, 2486, 2576, 2664, 2750, 2834, 
                                       2916, 2996, 3074, 3150, 3224, 3296, 3366, 3434, 3500, 3564, 3626, 3686, 
                                       3744, 3800, 3854, 3906, 3956, 4004, 4050, 4094, 4136, 4176, 4214, 4250, 
                                       4284, 4316, 4346, 4374, 4400, 4424, 4446, 4466, 4484, 4500, 4514, 4526,  
                                       4536, 4544, 4550, 4554, 4556 ;  - idem – 
Pentru S=137, avem P=270, 402, 532, 660, 786, 910, 1032, 1152, 1270, 1386, 1500, 1612, 1722, 
                                       1830, 1936, 2040, 2142, 2242, 2340, 2436, 2530, 2622, 2712, 2800, 2886, 
                                       2970, 3052, 3132, 3210, 3286, 3360, 3432, 3502, 3570, 3636, 3700, 3762,  
                                       3822, 3880, 3936, 3990, 4042, 4092, 4140, 4186, 4230, 4272, 4312, 4350, 
                                       4386, 4420, 4452, 4482, 4510, 4536, 4560, 4582, 4602, 4620, 4636, 4650,  
                                       4662, 4672, 4680, 4686, 4690, 4692 ;  - idem – 
Pentru S=143, avem P=282, 420, 556, 690, 822, 952, 1080, 1206, 1330, 1452, 1572, 1690, 1806, 
                                      1920, 2032, 2142, 2250, 2356, 2460, 2562, 2662, 2760, 2856, 2950, 3042, 
                                      3132, 3220, 3306, 3390, 3472, 3552, 3630, 3706, 3780, 3852, 3922, 3990, 
                                      4056, 4120, 4182, 4242, 4300, 4356, 4410, 4462, 4512, 4560, 4606, 4650,  
                                      4692, 4732, 4770, 4806, 4840, 4872, 4902, 4930, 4956, 4980, 5002, 5022, 
                                      5040, 5056, 5070, 5082, 5092, 5100, 5106, 5110, 5112 ; - idem - 
Pentru S=145, avem P=286, 426, 564, 700, 834, 966, 1096, 1224, 1350, 1474, 1596, 1716, 1834,  
                                       1950, 2064, 2176, 2286, 2394, 2500, 2604, 2706, 2806, 2904, 3000, 3094, 
                                       3186, 3276, 3364, 3450, 3534, 3616, 3696, 3774, 3850, 3924, 3996, 4066,  
                                       4134, 4200, 4264, 4326, 4386, 4444, 4500, 4554, 4606, 4656, 4704, 4750,  
                                       4794, 4836, 4876, 4914, 4950, 4984, 5016, 5046, 5074, 5100, 5124, 5146, 
                                       5166, 5184, 5200, 5214, 5226, 5236, 5244, 5250, 5254, 5256 ;  - idem - 
Pentru S=147, avem P=290, 432, 572, 710, 846, 980, 1112, 1242, 1370, 1496, 1620, 1742, 1862, 
                                      1980, 2096, 2210, 2322, 2432, 2540, 2646, 2750, 2852, 2952, 3050, 3146,  
                                      3240, 3332, 3422, 3510, 3596, 3680, 3762, 3842, 3920, 3996, 4070, 4142, 
                                      4212, 4280, 4346, 4410, 4472, 4532, 4590, 4646, 4700, 4752, 4802, 4850, 
                                      4896, 4940, 4982, 5022, 5060, 5096, 5130, 5162, 5192, 5220, 5246, 5270,  
                                       5292, 5312, 5330, 5346, 5360, 5372, 5382, 5390, 5396, 5400, 5402 ; - idem – 
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Pentru S=149, avem P=294, 438, 580, 720, 858, 994, 1128, 1260, 1390, 1518, 1644, 1768, 1890,  
                                       2010, 2128, 2244, 2358, 2470, 2580, 2688, 2794, 2898, 3000, 3100, 3198,  
                                       3294, 3388, 3480, 3570, 3658, 3744, 3828, 3910, 3990, 4068, 4144, 4218,  
                                       4290, 4360, 4428, 4494, 4558, 4620, 4680, 4738, 4794, 4848, 4900, 4950, 
                                       4998, 5044, 5088, 5130, 5170, 5208, 5244, 5278, 5310, 5340, 5368,  
                                       5394, 5418, 5440, 5460, 5478, 5494, 5508, 5520, 5530, 5538, 5544, 5548, 
                                       5550 ;   - idem – 
Pentru S=155, avem P=306, 456, 604, 750, 894, 1036, 1176, 1314, 1450, 1584, 1716, 1846, 1974, 
                                       2100, 2224, 2346, 2466, 2584, 2700, 2814, 2926, 3036, 3144, 3250, 3354, 
                                       3456, 3556, 3654, 3750, 3844, 3936, 4026, 4114, 4200, 4284, 4366, 4446, 
                                       4524, 4600, 4674, 4746, 4816, 4884, 4950, 5014, 5076, 5136, 5194, 5250, 
                                       5304, 5356, 5406, 5454, 5500, 5544, 5586, 5626, 5664, 5700, 5734, 5766, 
                                       5796, 5824, 5850, 5874, 5896, 5916, 5934, 5950, 5964, 5976, 5986, 5994, 
                                       6000, 6004, 6006 ;  - idem – 
Pentru S=157, avem P=310, 462, 612, 760, 906, 1050, 1192, 1332, 1470, 1606, 1740, 1872, 2002, 
                                       2130, 2256, 2380, 2502, 2622, 2740, 2856, 2970, 3082, 3192, 3300, 3406, 
                                       3510, 3612, 3712, 3810, 3906, 4000, 4092, 4182, 4270, 4356, 4440, 4522, 
                                       4602, 4680, 4756, 4830, 4902, 4972, 5040, 5106, 5170, 5232, 5292, 5350, 
                                       5406, 5460, 5512, 5562, 5610, 5656, 5700, 5742, 5782, 5820, 5856, 5890,  
                                       5922, 5952, 5980, 6006, 6030, 6052, 6072, 6090, 6106, 6120, 6132, 6142,  
                                       6150, 6156, 6160, 6162 ;   - idem –  
Pentru S=161, avem P=318, 474, 628, 780, 930, 1078, 1224, 1368, 1510, 1650, 1788, 1924, 2058, 
                                       2190, 2320, 2448, 2574, 2698, 2820, 2940, 3058, 3174, 3288, 3400, 3510,  
                                       3618, 3724, 3828, 3930, 4030, 4128, 4224, 4318, 4410, 4500, 4588, 4674,  
                                       4758, 4840, 4920, 4998, 5074, 5148, 5220, 5290, 5358, 5424, 5488, 5550,  
                                       5610, 5668, 5724, 5778, 5830, 5880, 5928, 5974, 6018, 6060, 6100, 6138,  
                                       6174, 6208, 6240, 6270, 6298, 6324, 6348, 6370, 6390, 6408, 6424, 6438,  
                                       6450, 6460, 6468, 6474, 6478, 6480 ;  - idem - 
Pentru S=163, avem P=322, 480, 636, 790, 942, 1092, 1240, 1386, 1530, 1672, 1812, 1950, 2086,  

             2220, 2352, 2482, 2610, 2736, 2860, 2982, 3102, 3220, 3336, 3450, 3562,  
             3672, 3780, 3886, 3990, 4092, 4192, 4290, 4386, 4480, 4572, 4662, 4750,  
             4836, 4920, 5002, 5082, 5160, 5236, 5310, 5382, 5452, 5520, 5586, 5650,  
             5712, 5772, 5830, 5886, 5940, 5992, 6042, 6090, 6136, 6180, 6222, 6262,  
             6300, 6336, 6370, 6402, 6432, 6460, 6486, 6510, 6532, 6552, 6570, 6586,  

                                       6600, 6612, 6622, 6630, 6636, 6640, 6642 ;  - idem – 
Pentru S=167, avem P=330, 492, 652, 810, 966, 1120, 1272, 1422, 1570, 1716, 1860, 2002, 2142,  
                                       2280, 2416, 2550, 2682, 2812, 2940, 3066, 3190, 3312, 3432, 3550, 3666,  
                                       3780, 3892, 4002, 4110, 4216, 4320, 4422, 4522, 4620, 4716, 4810, 4902,  
                                       4992, 5080, 5166, 5250, 5332, 5412, 5490, 5566, 5640, 5712, 5782, 5850,  
                                       5916, 5980, 6042, 6102, 6160, 6216, 6270, 6322, 6372, 6420, 6466, 6510,  
                                       6552, 6592, 6630, 6666, 6700, 6732, 6762, 6790, 6816, 6840, 6862, 6882,  
                                       6900, 6916, 6930, 6942, 6952, 6960, 6966, 6970, 6972 ;  - idem – 
Pentru S=171, avem P=338, 504, 668, 830, 990, 1148, 1304, 1458, 1610, 1760, 1908, 2054, 2198,  
                                       2340, 2480, 2618, 2754, 2888, 3020, 3150, 3278, 3404, 3528, 3650, 3770,  
                                       3888, 4004, 4118, 4230, 4340, 4448, 4554, 4658, 4760, 4860, 4958, 5054,  
                                       5148, 5240, 5330, 5418, 5504, 5588, 5670, 5750, 5828, 5904, 5978, 6050,  
                                       6120, 6188, 6254, 6318, 6380, 6440, 6498, 6554, 6608, 6660, 6710, 6758,  
                                       6804, 6848, 6890, 6930, 6968, 7004, 7038, 7070, 7100, 7128, 7154, 7178,  
                                       7200, 7220, 7238, 7254, 7268, 7280, 7290, 7298, 7304, 7308, 7310 ; - idem - 
Pentru S=173, avem P=342, 510, 676, 840, 1002, 1162, 1320, 1476, 1630, 1782, 1932, 2080, 2226,  
                                       2370, 2512, 2652, 2790, 2926, 3060, 3192, 3322, 3450, 3576, 3700, 3822,  
                                       3942, 4060, 4176, 4290, 4402, 4512, 4620, 4726, 4830, 4932, 5032, 5130,  
                                       5226, 5320, 5412, 5502, 5590, 5676, 5760, 5842, 5922, 6000, 6076, 6150,  
                                       6222, 6292, 6360, 6426, 6490, 6552, 6612, 6670, 6726, 6780, 6832, 6882,  
                                       6930, 6976, 7020, 7062, 7102, 7140, 7176, 7210, 7242, 7272, 7300, 7326,  
                                       7350, 7372, 7392, 7410, 7426, 7440, 7452, 7462, 7470, 7476, 7480, 7482 ;  - idem – 
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Pentru S=177, avem P=350, 522, 692, 860, 1026, 1190, 1352, 1512, 1670, 1826, 1980, 2132, 2282,  
                                       2430, 2576, 2720, 2862, 3002, 3140, 3276, 3410, 3542, 3672, 3800, 3926,  
                                       4050, 4172, 4292, 4410, 4526, 4640, 4752, 4862, 4970, 5076, 5180, 5282,  
                                       5382, 5480, 5576, 5670, 5762, 5852, 5940, 6026, 6110, 6192, 6272, 6350,  
                                       6426, 6500, 6572, 6642, 6710, 6776, 6840, 6902, 6962, 7020, 7076, 7130,  
                                       7182, 7232, 7280, 7326, 7370, 7412, 7452, 7490, 7526, 7560, 7592, 7622,  
                                       7650, 7676, 7700, 7722, 7742, 7760, 7776, 7790, 7802, 7812, 7820, 7826,  
                                       7830, 7832 ;  - idem – 
Pentru S=179, avem P=354, 528, 700, 870, 1038, 1204, 1368, 1530, 1690, 1848, 2004, 2158, 2310, 
                                       2460, 2608, 2754, 2898, 3040, 3180, 3318 3454, 3588, 3720, 3850, 3978,  
                                       4104, 4228, 4350, 4470, 4588, 4704, 4818, 4930, 5040, 5148, 5254, 5358,  
                                       5460, 5560, 5658, 5754, 5848, 5940, 6030, 6118, 6204, 6288, 6370, 6450,  
                                       6528, 6604, 6678, 6750, 6820, 6888, 6954, 7018, 7080, 7140, 7198, 7254,  
                                       7308, 7360, 7410, 7458, 7504, 7548, 7590, 7630, 7668, 7704, 7738, 7770,  
                                       7800, 7828, 7854, 7878, 7900, 7920, 7938, 7954, 7968, 7980, 7990, 7998,  
                                       8004, 8008, 8010 ; - idem – 
Pentru S=185, avem P=366, 546, 724, 900, 1074, 1246, 1416, 1584, 1750, 1914, 2076, 2236, 2394,  
                                       2550, 2704, 2856, 3006, 3154, 3300, 3444, 3586, 3726, 3864, 4000, 4134,  
                                       4266, 4396, 4524, 4650, 4774, 4896, 5016, 5134, 5250, 5364, 5476, 5586,  
                                       5694, 5800, 5904, 6006, 6106, 6204, 6300, 6394, 6486, 6576, 6664, 6750,  
                                       6834, 6916, 6996, 7074, 7150, 7224, 7296, 7366, 7434, 7500, 7564, 7626,  
                                       7686, 7744, 7800, 7854, 7906, 7956, 8004, 8050, 8094, 8136, 8176, 8214,  
                                       8250, 8284, 8316, 8346, 8374, 8400, 8424, 8446, 8466, 8484, 8500, 8514,  
                                       8526, 8536, 8544, 8550, 8554, 8556 ;  - idem – 
Pentru S=187, avem P=370, 552, 732, 910, 1086, 1260, 1432, 1602, 1770, 1936, 2100, 2262, 2422,  
                                       2580, 2736, 2890, 3042, 3192, 3340, 3486, 3630, 3772, 3912, 4050, 4186,  
                                       4320, 4452, 4582, 4710, 4836, 4960, 5082, 5202, 5320, 5436, 5550, 5662,  
                                       5772, 5880, 5986, 6090, 6192, 6292, 6390, 6486, 6580, 6672, 6762, 6850,  
                                       6936, 7020, 7102, 7182, 7260, 7336, 7410, 7482, 7552, 7620, 7686, 7750,  
                                       7812, 7872, 7930, 7986, 8040, 8092, 8142, 8190, 8236, 8280, 8322, 8362,  
                                       8400, 8436, 8470, 8502, 8532, 8560, 8586, 8610, 8632, 8652, 8670, 8686,  
                                       8700, 8712, 8722, 8730, 8736, 8740, 8742 ; - idem -  
Pentru S=189, avem P=374, 558, 740, 920, 1098, 1274, 1448, 1620, 1790, 1958, 2124, 2288, 2450,  
                                       2610, 2768, 2924, 3078, 3230, 3380, 3528, 3674, 3818, 3960, 4100, 4238,  
                                       4374, 4508, 4640, 4770, 4898, 5024, 5148, 5270, 5390, 5508, 5624, 5738,  
                                       5850, 5960, 6068, 6174, 6278, 6380, 6480, 6578, 6674, 6768, 6860, 6950,  
                                       7038, 7124, 7208, 7290, 7370, 7448, 7524, 7598, 7670, 7740, 7808, 7874,  
                                       7938, 8000, 8060, 8118, 8174, 8228, 8280, 8330, 8378, 8424, 8468, 8510,  
                                       8550, 8588, 8624, 8658, 8690, 8720, 8748, 8774, 8798, 8820, 8840, 8858,  
                                       8874, 8888, 8900, 8910, 8918, 8924, 8928, 8930 ;  - idem – 
Pentru S=191, avem P=378, 564, 748, 930, 1110, 1288, 1464, 1638, 1810, 1980, 2148, 2314, 2478,  
                                       2640, 2800, 2958, 3114, 3268, 3420, 3570, 3718, 3864, 4008, 4150, 4290,  
                                       4428, 4564, 4698, 4830, 4960, 5088, 5214, 5338, 5460, 5580, 5698, 5814,  
                                       5928, 6040, 6150, 6258, 6364, 6468, 6570, 6670, 6768, 6864, 6958, 7050,  
                                       7140, 7228, 7314, 7398, 7480, 7560, 7638, 7714, 7788, 7860, 7930, 7998,  
                                       8064, 8128, 8190, 8250, 8308, 8364, 8418, 8470, 8520, 8568, 8614, 8658,  
                                       8700, 8740, 8778, 8814, 8848, 8880, 8910, 8938, 8964, 8988, 9010, 9030,  
                                       9048, 9064, 9078, 9090, 9100, 9108, 9114, 9118, 9120 ;  - idem – 
Pentru S=197, avem P=390, 582, 772, 960, 1146, 1330, 1512, 1692, 1870, 2046, 2220, 2392, 2562,  
                                       2730, 2896, 3060, 3222, 3382, 3540, 3696, 3850, 4002, 4152, 4300, 4446,  
                                       4590, 4732, 4872, 5010, 5146, 5280, 5412, 5542, 5670, 5796, 5920, 6042,  
                                       6162, 6280, 6396, 6510, 6622, 6732, 6840, 6946, 7050, 7152, 7252, 7350,  
                                       7446, 7540, 7632, 7722, 7810, 7896, 7980, 8062, 8142, 8220, 8296, 8370,  
                                       8442, 8512, 8580, 8646, 8710, 8772, 8832, 8890, 8946, 9000, 9052, 9102,  
                                       9150, 9196, 9240, 9282, 9322, 9360, 9396, 9430, 9462, 9492 9520, 9546,  
                                       9570, 959, 9612, 9630, 9646, 9660, 9672, 9682, 9690, 9696, 9700, 9702 ;  - idem – 
 
.............................................................................................................................................................................. 
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Plus Mul Ńimea sumelor care nu pot fi scrise, ca sumă a oricăror două numere prime care mi-au folosit pentru 

a vedea dacă un produs se repetă sau nu :  
 
 

205=2+203(2·203=406), 3+202, 4+201, 5+200(5·200=1000), 6+199, 7+198, 8+197, 9+196, 10+195, ... ; 
217=2+215(2·215=430), 3+214, 4+213, 5+212, 6+213, 7+212, ...;    
219=2+217, 3+216, 3+215, 4+214, 5+213, 6+213(6·213=1278), 7+212, 8+211, 9+210,  ....; 
221=2+219, 3+218, 4+217, 5+216, 6+215, 7+214, 8+213, 9+212(9·212=1908), ......;  

 245=2+243(2·243=486), 3+242, 4+241, .... ;   
251=2+249(2·249=498), 3+248, 4+247, 5+246, 6+245, 7+244(7·244=1708), ...; 
287=2+285, 3+284(3·284=852), 4+283, 5+282, 6+281, 7+280(7·280=1960), ...; 
289=2+287(2·287=574), 3+286, 4+285, 5+284, 6+283, 7+282, ...; 
301=2+299(2·299=598), 3+298, 4+297, 5+296, 6+295, 7+294, 8+293, ...;  
325=2+323, 3+322, 4+321, 5+320(5·320=1600), 6+319, ...;  

 337=2+335(2·335=670), 3+334, 4+333, ........;  
341=2+339, 3+338(3·338=1014), 4+337, 5+336, 6+335, 7+334, .....;  

 367=2+365(2·365=730), 3+364, 4+363, .....;  
439=2+437(2·437=874), 3+436, 4+435, 5+434, 6+433, 7+432, ..... ; 

 561=2+559, 3+558(3·558=1674), 4+557, .....; 
 611=2+609, 3+608(3·608=1824), 4+607, .....;   
 659=2+657, 3+656(3·656=1968), 4+655, ...; 
 901=2+899(2·899=1798), 3+898, ...; 
 991=2+989(2·989=1978), 3+988, ...; 
 
............................................................................................................................................................................................ 

 
 
Ce se întîmplă? Ce observăm în acest tabel ajutător?  

 Observăm că multe dintre produse se repetă în mulŃimea de sume posibile. 
 De exemplu, produsul P=30 corespunzător sumei S=11 se repetă şi în suma S=17, iar în acest caz Sandu nu 
are cum să determine care sînt cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite. 

Cu alte cuvinte produsul lui Petru ar trebui să fie un produs care să nu se repete. 
Adică să nu avem mai mult de o pereche de numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite  

care să producă acelaşi produs înscris printre submulŃimile de produse posibile, cu o pereche de numere naturale 
strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite, aşa cum avem pentru produsul P=30, două perechi de numere în loc de o 
pereche de numere, adică:   

- perechea de numere ( 5, 6 ) corespunzătoare sumei S=11, care produce produsul P=30 şi  
- perechea de numere ( 2, 15 ) corespunzătoare sumei S=17, care produce acelaşi produs P=30 înscris printre 

submulŃimile de produse posibile, cu o pereche de numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite.     
  Dar, aşa cum Petru a putut să determine perechea unică de numere naturale strict mai mari ca unu, nu 
neapărat diferite, înseamnă că produsul lui este unic. 
 
 

Profesorul a ales acel produs dintr-o submulŃime de produse posibile corespunzătoare unei sume 
care nu se repetă în celelalte submulŃimi de produse posibile, cu o pereche de numere naturale strict mai mari 

ca unu, nu neapărat diferite – şi care este unic – deoarece există posibilitatea să avem alt produs unic în altă 

submulŃime de produse posibile corespunzătoare altei sume. 
 
 
Pentru a vedea dacă există posibilitatea să avem un produs sau mai multe produse care nu se repetă în diferite 

sume vom analiza pe rînd toate produsele din submulŃimile de produse posibile corespunzătoare  sumelor din tabelul 
ajutător:  MULłIMEA TUTUROR PRODUSELOR POSIBILE pentru fiecare sumă din mulŃimea acelor sume care nu 

pot fi scrise ca sumă de două numere prime – pînă vom întîlni aceste produse.  
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Avem două variante de care ne putem folosi:  

   
varianta I  
Pentru a vedea dacă un produs dintr-o submulŃime de produse posibile corespunzătoare unei 

sume se repetă sau nu în celelalte submulŃimi de produse posibile se fac următori paşi. 
 
Exemplu: - Fie produsul P=244 corespunzător sumei S=65 sau 

    - Fie produsul P=816 corespunzător sumei S=65 pentru care se fac următori paşi: 
  
1) Produsul P se descompune în factori primi. 
- Produsul P=244 corespunzător sumei S=65 se descompune în următorii factori primi : 2, 2 şi 61, iar 
- Produsul P=816 corespunzător sumei S=65 se descompune în următorii factori primi : 2, 2, 2, 2, 3 şi 17. 

 
2) Mai departe combinăm în toate modurile posibile aceşti factori primi care prin înmulŃire dau produsul. 
- Pentru produsul P=244 aceştia sînt : 2·122 =P=244 şi 4·61 =P=244, iar 
- Pentru produsul P=816 aceştia sînt : 2·408 =P=816, 3·272 =P=816, 4·204 =P=816, 6·136 =P=816, 

8·102 =P=816, 12·68 =P=816, 16·51 =P=816, 17·48 =P=816 şi 24·34 =P=816.  
 
3) În continuare aflăm suma factorilor produselor respective. 
- Pentru produsul P=244 sumele sînt: S=2+122=124, S=4+61=65, iar 
- Pentru produsul P=816 sumele sînt: S=2+408=410, S=3+272=275, S=4+204=208, S=6+136=140, 

S=8+102=110, S=12+68=80, S=16+51=67, S=17+48=65 şi S=24+34=58. 
 
4) Mai departe verificăm dacă aceste sume descompuse în doi termeni să nu conŃine două numere naturale 

strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite – prime amîndouă şi se vor înlătura : sumele pare, deoarece conform 
celebrei conjecturii a lui Goldbach, care prevede că: Orice număr par mai mare decît 2 poate fi scris ca 
sumă a două numere prime şi sumele impare care sînt egale cu : 2 + număr prim  (2 fiind număr prim). 

- Sumele pentru produsul P=244 sînt: 
  124= sumă pară – nu corespunde –;  

65=2+63 – corespunde –, iar  
- Sumele pentru produsul P=816 sînt:  

410= sumă pară – nu corespunde –; 
275=2+273 – corespunde –;  
208= sumă pară – nu corespunde –;  
140= sumă pară – nu corespunde –;   
110= sumă pară – nu corespunde –; 
80= sumă pară – nu corespunde –;  
67=2+65 – corespunde –; 
65=2+63 – corespunde –  şi 
58= sumă pară – nu corespunde –.  

 
5) Aşadar, se înlătură sumele care conŃin două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite – 

prime amîndouă conform pct.4 (de mai sus).  
- Pentru produsul P=244 suma care rămîne este S= 65  şi 
- Pentru produsul P=816 sumele care rămîn sînt S= 275, S= 67 şi S= 65. 

 
6) Rezultatul este :  
Produsul P=244 corespunzător sumei S=65 nu se repetă în celelalte submulŃimi de produse posibile, iar 
Produsul P=816 corespunzător sumei S=65 se repetă în celelalte submulŃimi de produse posibile 

corespunzătoare sumelor S=275 şi S=67. 
 

sau varianta II   
Produsul se verifică în tabelul ajutător: MULłIMEA TUTUROR PRODUSELOR POSIBILE pentru fiecare 

sumă din mulŃimea acelor sume care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, dacă se repetă sau nu, dar şi cu 
ajutorul  listei cu sumele care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime 
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Este suficient dacă vom găsi cel puŃin încă un produs în celelalte submulŃimi de produse posibile 

cu o pereche de numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite pentru a dovedi 
că produsul analizat  din submulŃimea de produse posibile corespunzătoare unei sume se 
repetă. 

 
Aşadar:  

 
Să analizăm produsele aferente sumei S=11 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător şi listă. 

Produsul 30 se repetă în sumele {11, 17}, deci produsul P nu poate fi 30. 
Observăm că există două produse în suma S=11 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, adică P=18 şi P=24, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=17 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător şi listă. 

Produsul 30 se repetă în sumele {11, 17}, deci produsul P nu poate fi 30. 
Produsul 42 se repetă în sumele {17, 23}, deci produsul P nu poate fi 42. 
Produsul 60 se repetă în sumele {17, 23}, deci produsul P nu poate fi 60. 
Produsul 66 se repetă în sumele {17, 35}, deci produsul P nu poate fi 66. 
Produsul 70 se repetă în sumele {17, 37}, deci produsul P nu poate fi 70. 
Produsul 72 se repetă în sumele {17, 27}, deci produsul P nu poate fi 72. 
Observăm că avem un singur produs pentru suma S=17 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de 

sume şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, adică P=52. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=23 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător şi listă. 

Produsul 42 se repetă în sumele {17, 23}, deci produsul P nu poate fi 42. 
Produsul 60 se repetă în sumele {17, 23}, deci produsul P nu poate fi 60. 
Produsul 90 se repetă în sumele {23, 47}, deci produsul P nu poate fi 90.  
Produsul 102 se repetă în sumele {23, 37}, deci produsul P nu poate fi 102. 
Observăm că există două produse în suma S=23 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, adică P=76 şi P=112, adică – nu avem un produs unic. 
 
Să analizăm produsele aferente sumei S=27 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător şi listă. 

Produsul 72 se repetă în sumele {17, 27}, deci produsul P nu poate fi 72. 
Observăm că există două produse în suma S=27 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, adică P=50 şi P=92, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=29 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător şi listă. 

Produsul 78 se repetă în sumele {29, 41}, deci produsul P nu poate fi 78. 
Observăm că există două produse în suma S=29 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, adică P=54 şi P=100, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=35 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător şi listă.  

Produsul 66 se repetă în sumele {17, 35}, deci produsul P nu poate fi 66. 
Observăm că există două produse în suma S=35 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, adică P=96 şi P=124, adică – nu avem un produs unic. 
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Să analizăm produsele aferente sumei S=37 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător şi listă. 

Produsul 70 se repetă în sumele {17, 37}, deci produsul P nu poate fi 70.  
Produsul 102 se repetă în sumele {23, 37}, deci produsul P nu poate fi 102. 
Produsul 132 se repetă în sumele {23, 37}, deci produsul P nu poate fi 132. 
Produsul 186 se repetă în sumele {37, 65}, deci produsul P nu poate fi 186. 
Produsul 210 se repetă în sumele {29, 37}, deci produsul P nu poate fi 210. 
Observăm că există două produse în suma S=37 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, adică P=160 şi P=232, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=41 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător şi listă.  

Produsul 78 se repetă în sumele {29, 41}, deci produsul P nu poate fi 78.  
Produsul 114 se repetă în sumele {41, 59}, deci produsul P nu poate fi 114. 
Produsul 180 se repetă în sumele {27, 41}, deci produsul P nu poate fi 180. 
Produsul 210 se repetă în sumele {29, 41}, deci produsul P nu poate fi 210. 
Produsul 238 se repetă în sumele {41, 121}, deci produsul P nu poate fi 238. 
Produsul 264 se repetă în sumele {35, 41}, deci produsul P nu poate fi 264. 
Observăm că există două produse în suma S=41 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, adică P=148 şi P=288, adică – nu avem un produs unic. 
 
Să analizăm produsele aferente sumei S=47 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător şi listă. 

Produsul 90 se repetă în sumele {23, 47}, deci produsul P nu poate fi 90. 
Produsul 132 se repetă în sumele {23, 47}, deci produsul P nu poate fi 132. 
Produsul 210 se repetă în sumele {29, 47}, deci produsul P nu poate fi 210. 
Produsul 246 se repetă în sumele {47, 125}, deci produsul P nu poate fi 246. 
Observăm că există două produse în suma S=47 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, adică P=172 şi P=280, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=51 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător şi listă. 

Observăm că există două produse în suma S=51 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 
care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=98 şi P=144, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=53 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător şi listă.  

Produsul 102 se repetă în sumele {23, 53}, deci produsul P nu poate fi 102.  
Produsul 150 se repetă în sumele {35, 53}, deci produsul P nu poate fi 150. 
Produsul 196 se repetă în sumele {35, 53}, deci produsul P nu poate fi 196. 
Produsul 240 se repetă în sumele {53, 83}, deci produsul P nu poate fi 240. 
Produsul 282 se repetă în sumele {53, 97}, deci produsul P nu poate fi 282. 
Produsul 322 se repetă în sumele {37, 53}, deci produsul P nu poate fi 322. 
Produsul 360 se repetă în sumele {53, 77}, deci produsul P nu poate fi 360. 
Produsul 396 se repetă în sumele {47, 53}, deci produsul P nu poate fi 396. 
Produsul 430 se repetă în sumele {53, 217}, deci produsul P nu poate fi 430. 
Produsul 462 se repetă în sumele {47, 53}, deci produsul P nu poate fi 462. 
Produsul 492 se repetă în sumele {53, 127}, deci produsul P nu poate fi 492. 
Produsul 546 se repetă în sumele {47, 53}, deci produsul P nu poate fi 546. 
Produsul 570 se repetă în sumele {53, 67}, deci produsul P nu poate fi 570. 
Observăm că există două produse în suma S=53 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=520 şi P=592, adică – nu avem un produs unic. 
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Să analizăm produsele aferente sumei S=57 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător şi listă. 

Produsul 110 se repetă în sumele {27, 57}, deci produsul P nu poate fi 110. 
Produsul 162 se repetă în sumele {27, 57}, deci produsul P nu poate fi 162. 
Observăm că există două produse în suma S=57 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=212 şi P=260, adică – nu avem un produs unic. 
 
Să analizăm produsele aferente sumei S=59 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător şi listă.  

Produsul 114 se repetă în sumele {41, 59}, deci produsul P nu poate fi 114.  
Produsul 168 se repetă în sumele {29, 59}, deci produsul P nu poate fi 168. 
Produsul 270 se repetă în sumele {37, 59}, deci produsul P nu poate fi 270. 
Produsul 318 se repetă în sumele {59, 161}, deci produsul P nu poate fi 318. 
Produsul 364 se repetă în sumele {41, 59}, deci produsul P nu poate fi 364. 
Produsul 408 se repetă în sumele {41, 59}, deci produsul P nu poate fi 408. 
Produsul 450 se repetă în sumele {59, 95}, deci produsul P nu poate fi 450. 
Produsul 490 se repetă în sumele {59, 77}, deci produsul P nu poate fi 490. 
Produsul 528 se repetă în sumele {59, 179}, deci produsul P nu poate fi 528. 
Produsul 564 se repetă în sumele {59, 145}, deci produsul P nu poate fi 564. 
Produsul 598 se repetă în sumele {59, 301}, deci produsul P nu poate fi 598. 
Produsul 630 se repetă în sumele {51, 59}, deci produsul P nu poate fi 630. 
Produsul 660 se repetă în sumele {53, 59}, deci produsul P nu poate fi 660. 
Observăm că există două produse în suma S=59 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=220 şi P=688, adică – nu avem un produs unic. 
 
Să analizăm produsele aferente sumei S=65 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător şi listă.  

Produsul 126 se repetă în sumele {23, 65}, deci produsul P nu poate fi 126.  
Produsul 186 se repetă în sumele {37, 65}, deci produsul P nu poate fi 186. 
Produsul 300 se repetă în sumele {35, 65}, deci produsul P nu poate fi 300. 
Produsul 354 se repetă în sumele {65, 121}, deci produsul P nu poate fi 354. 
Produsul 406 se repetă în sumele {65, 205}, deci produsul P nu poate fi 406. 
Produsul 456 se repetă în sumele {65, 155}, deci produsul P nu poate fi 456. 
Produsul 504 se repetă în sumele {65, 71}, deci produsul P nu poate fi 504. 
Produsul 550 se repetă în sumele {47, 65}, deci produsul P nu poate fi 550. 
Produsul 594 se repetă în sumele {51, 65}, deci produsul P nu poate fi 594. 
Produsul 636 se repetă în sumele {65, 163}, deci produsul P nu poate fi 636. 
Produsul 676 se repetă în sumele {65, 173}, deci produsul P nu poate fi 676. 
Produsul 714 se repetă în sumele {59, 65}, deci produsul P nu poate fi 714. 
Produsul 750 se repetă în sumele {65, 131}, deci produsul P nu poate fi 750. 
Produsul 784 se repetă în sumele {65, 119}, deci produsul P nu poate fi 784. 
Produsul 816 se repetă în sumele {65, 67}, deci produsul P nu poate fi 816. 
Produsul 846 se repetă în sumele {65, 147}, deci produsul P nu poate fi 846. 
Produsul 874 se repetă în sumele {65, 439}, deci produsul P nu poate fi 874. 
Produsul 900 se repetă în sumele {65, 87}, deci produsul P nu poate fi 900. 
Produsul 924 se repetă în sumele {65, 89}, deci produsul P nu poate fi 924. 
Produsul 946 se repetă în sumele {65, 97}, deci produsul P nu poate fi 946. 
Produsul 966 se repetă în sumele {65, 67}, deci produsul P nu poate fi 966. 
Produsul 984 se repetă în sumele {65, 131}, deci produsul P nu poate fi 984. 
Produsul 1000 se repetă în sumele {65, 205}, deci produsul P nu poate fi 1000. 
Produsul 1014 se repetă în sumele {65, 341}, deci produsul P nu poate fi 1014. 
Produsul 1026 se repetă în sumele {65, 123}, deci produsul P nu poate fi 1026. 
Produsul 1036 se repetă în sumele {65, 155}, deci produsul P nu poate fi 1036. 
Produsul 1044 se repetă în sumele {65, 125}, deci produsul P nu poate fi 1044. 
Produsul 1050 se repetă în sumele {65, 67}, deci produsul P nu poate fi 1050. 
Produsul 1054 se repetă în sumele {65, 79}, deci produsul P nu poate fi 1054. 
Produsul 1056 se repetă în sumele {65, 107 }, deci produsul P nu poate fi 1056. 
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Observăm că avem un singur produs pentru suma S=65 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de 

sume şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, adică P=244. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=67 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător şi listă. 

Produsul 130 se repetă în sumele {23, 67}, deci produsul P nu poate fi 130.  
Produsul 252 se repetă în sumele {37, 67}, deci produsul P nu poate fi 252. 
Produsul 310 se repetă în sumele {41, 67}, deci produsul P nu poate fi 310. 
Produsul 366 se repetă în sumele {67, 125}, deci produsul P nu poate fi 366. 
Produsul 420 se repetă în sumele {41, 67}, deci produsul P nu poate fi 420. 
Observăm că există două produse în suma S=67 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=192 şi P=472, adică – nu avem un produs unic. 
 
Să analizăm produsele aferente sumei S=71 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător şi listă. 

Produsul 138 se repetă în sumele {29, 71}, deci produsul P nu poate fi 138. 
Produsul 204 se repetă în sumele {29, 71}, deci produsul P nu poate fi 204. 
Produsul 330 se repetă în sumele {41, 71}, deci produsul P nu poate fi 330. 
Produsul 390 se repetă în sumele {41, 71}, deci produsul P nu poate fi 390. 
Observăm că există două produse în suma S=71 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=268 şi P=448, adică – nu avem un produs unic. 
 
Să analizăm produsele aferente sumei S=77 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător şi listă. 

Produsul 150 se repetă în sumele {35, 77}, deci produsul P nu poate fi 150. 
Produsul 222 se repetă în sumele {77, 113}, deci produsul P nu poate fi 222. 
Produsul 360 se repetă în sumele {53, 77}, deci produsul P nu poate fi 360. 
Produsul 426 se repetă în sumele {77, 145}, deci produsul P nu poate fi 426. 
Produsul 490 se repetă în sumele {59, 77}, deci produsul P nu poate fi 490. 
Produsul 552 se repetă în sumele {47, 77}, deci produsul P nu poate fi 552. 
Produsul 612 se repetă în sumele {53, 77}, deci produsul P nu poate fi 612. 
Produsul 670 se repetă în sumele {77, 337}, deci produsul P nu poate fi 670. 
Produsul 726 se repetă în sumele {77, 127}, deci produsul P nu poate fi 726. 
Produsul 780 se repetă în sumele {59, 77}, deci produsul P nu poate fi 780. 
Observăm că există două produse în suma S=77 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=292 şi P=832, adică – nu avem un produs unic. 
 
Să analizăm produsele aferente sumei S=79 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător şi listă. 

Produsul 154 se repetă în sumele {29, 79}, deci produsul P nu poate fi 154. 
Produsul 300 se repetă în sumele {35, 79}, deci produsul P nu poate fi 300. 
Produsul 370 se repetă în sumele {47, 79}, deci produsul P nu poate fi 370. 
Produsul 438 se repetă în sumele {79, 149}, deci produsul P nu poate fi 438. 
Produsul 504 se repetă în sumele {65, 79}, deci produsul P nu poate fi 504. 
Observăm că există două produse în suma S=79 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=228 şi P=568, adică – nu avem un produs unic. 
 
Să analizăm produsele aferente sumei S=83 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător şi listă. 

Produsul 162 se repetă în sumele {27, 83}, deci produsul P nu poate fi 162. 
Produsul 240 se repetă în sumele {53, 83}, deci produsul P nu poate fi 240. 
Produsul 390 se repetă în sumele {41, 83}, deci produsul P nu poate fi 390. 
Produsul 462 se repetă în sumele {47, 83}, deci produsul P nu poate fi 462. 
Produsul 532 se repetă în sumele {47, 83}, deci produsul P nu poate fi 532. 
Produsul 600 se repetă în sumele {83, 125}, deci produsul P nu poate fi 600. 
Produsul 666 se repetă în sumele {83, 117}, deci produsul P nu poate fi 666. 
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Produsul 730 se repetă în sumele {83, 367}, deci produsul P nu poate fi 730. 
Produsul 792 se repetă în sumele {57, 83}, deci produsul P nu poate fi 792. 
Produsul 852 se repetă în sumele {83, 287}, deci produsul P nu poate fi 852. 
Produsul 910 se repetă în sumele {79, 83}, deci produsul P nu poate fi 910. 
Produsul 966 se repetă în sumele {65, 83}, deci produsul P nu poate fi 966. 
Produsul 1020 se repetă în sumele {71, 83}, deci produsul P nu poate fi 1020. 
Observăm că există două produse în suma S=83 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=316 şi P=1072, adică – nu avem un produs unic. 
 
Să analizăm produsele aferente sumei S=87 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător şi listă. 

Produsul 170 se repetă în sumele {27, 87}, deci produsul P nu poate fi 170. 
Produsul 252 se repetă în sumele {37, 87}, deci produsul P nu poate fi 252. 
Produsul 410 se repetă în sumele {51, 87}, deci produsul P nu poate fi 410. 
Produsul 486 se repetă în sumele {87, 245}, deci produsul P nu poate fi 486. 
Produsul 560 se repetă în sumele {51, 87}, deci produsul P nu poate fi 560. 
Observăm că există două produse în suma S=87 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=332 şi P=632, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=89 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător şi listă. 

Produsul 174 se repetă în sumele {35, 89}, deci produsul P nu poate fi 174. 
Produsul 258 se repetă în sumele {89, 131}, deci produsul P nu poate fi 258. 
Produsul 340 se repetă în sumele {37, 89}, deci produsul P nu poate fi 340. 
Produsul 420 se repetă în sumele {41, 89}, deci produsul P nu poate fi 420 
Produsul 498 se repetă în sumele {89, 251}, deci produsul P nu poate fi 498. 
Produsul 574 se repetă în sumele {89, 289}, deci produsul P nu poate fi 574. 
Produsul 648 se repetă în sumele {51, 89}, deci produsul P nu poate fi 648. 
Produsul 720 se repetă în sumele {89, 149}, deci produsul P nu poate fi 720. 
Produsul 790 se repetă în sumele {89, 163}, deci produsul P nu poate fi 790. 
Produsul 858 se repetă în sumele {59, 89}, deci produsul P nu poate fi 858. 
Produsul 924 se repetă în sumele {65, 89}, deci produsul P nu poate fi 924. 
Produsul 988 se repetă în sumele {71, 89}, deci produsul P nu poate fi 988. 
Produsul 1050se repetă în sumele {65, 89}, deci produsul P nu poate fi 1050. 
Produsul 1110 se repetă în sumele {67, 89}, deci produsul P nu poate fi 1110. 
Produsul 1224 se repetă în sumele {89, 145}, deci produsul P nu poate fi 1224. 
Produsul 1278 se repetă în sumele {89, 219}, deci produsul P nu poate fi 1278. 
Produsul 1330 se repetă în sumele {89, 143}, deci produsul P nu poate fi 1330. 
Produsul 1380 se repetă în sumele {83, 89}, deci produsul P nu poate fi 1380. 
Produsul 1428 se repetă în sumele {79, 89}, deci produsul P nu poate fi 1428. 
Produsul 1474 se repetă în sumele {89, 145}, deci produsul P nu poate fi 1474. 
Produsul 1518 se repetă în sumele {79, 89}, deci produsul P nu poate fi 1518. 
Produsul 1560 se repetă în sumele {79, 89}, deci produsul P nu poate fi 1560. 
Produsul 1600 se repetă în sumele {89, 325}, deci produsul P nu poate fi 1600. 
Produsul 1638 se repetă în sumele {89, 131}, deci produsul P nu poate fi 1638. 
Produsul 1674 se repetă în sumele {89, 561}, deci produsul P nu poate fi 1674. 
Produsul 1708 se repetă în sumele {89, 251}, deci produsul P nu poate fi 1708. 
Produsul 1740 se repetă în sumele {89, 107}, deci produsul P nu poate fi 1740. 
Produsul 1770 se repetă în sumele {89, 187}, deci produsul P nu poate fi 1770. 
Produsul 1798 se repetă în sumele {89, 901}, deci produsul P nu poate fi 1798. 
Produsul 1824 se repetă în sumele {89, 611}, deci produsul P nu poate fi 1824. 
Produsul 1848 se repetă în sumele {89, 101}, deci produsul P nu poate fi 1848. 
Produsul 1870 se repetă în sumele {89, 107}, deci produsul P nu poate fi 1870. 
Produsul 1890 se repetă în sumele {87, 89}, deci produsul P nu poate fi 1890. 
Produsul 1908 se repetă în sumele {89, 221}, deci produsul P nu poate fi 1908. 
Produsul 1924 se repetă în sumele {89, 161}, deci produsul P nu poate fi 1924. 
Produsul 1938 se repetă în sumele {89, 121}, deci produsul P nu poate fi 1938. 
Produsul 1950 se repetă în sumele {89, 95}, deci produsul P nu poate fi 1950. 
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Produsul 1960 se repetă în sumele {89, 287}, deci produsul P nu poate fi 1960. 
Produsul 1968 se repetă în sumele {89, 659}, deci produsul P nu poate fi 1968. 
Produsul 1974 se repetă în sumele {89, 155}, deci produsul P nu poate fi 1974. 
Produsul 1978 se repetă în sumele {89, 991}, deci produsul P nu poate fi 1978. 
Produsul 1980 se repetă în sumele {89, 93}, deci produsul P nu poate fi 1980. 
Observăm că avem un singur produs pentru suma S=89 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de 

sume şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, adică P=1168. 
 
 

Dăm în continuare tabelul produselor pentru  submulŃimea de produse posibile 
corespunzătoare sumelor analizate – rămase şi care nu se repetă – în celelalte submulŃimi de 
produse posibile, cu o pereche de numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat 
diferite .   

 
Pentru S=11, avem P=18(2·9), 24(3·8) ; - Produse rămase care nu se repetă în urma analizei -  

 Pentru S=17, avem P=52(4·13) ;  - idem – 
 Pentru S=23, avem P=76(4·19), 112(7·16) ;- idem -     

Pentru S=27, avem P=50(2·25), 92(4·23) ;    - idem –  
 Pentru S=29, avem P=54(2·27), 100(4·25) ;  - idem - 
 Pentru S=35, avem P=96(3·32), 124(4·31) ;  - idem - 
 Pentru S=37, avem P=160(5·32), 232(8·29) ;  - idem – 
 Pentru S=41, avem P= 148(4·37), 288(9·32) ;   - idem - 
 Pentru S=47, avem P= 172(4·43), 280(7·40) ;    - idem – 

Pentru S=51, avem P=98(2·49), 144(3·48) ;    - idem – 
Pentru S=53, avem P=520(13·40), 592(16·37);  - idem - 
Pentru S=57, avem P=212(4·53), 260(5·52) ;  - idem – 
Pentru S=59, avem P= 220(4·55), 688(16·43)  ;  - idem - 
Pentru S=65, avem P=244(4·61)  ;  - idem – 
Pentru S=67, avem P=192(3·64), 472(8·59)  ;  - idem – 
Pentru S=71, avem P=268(4·67), 448(7·64);   - idem – 
Pentru S=77, avem P=292(4·73), 832(13·64);  - idem – 
Pentru S=79, avem P=228(3·76), 568(8·71)  ; - idem – 
Pentru S=83, avem P=316(4·79), 1072(16·67)  ; - idem –   
Pentru S=87, avem P=332(4·83), 632(8·79)  ; - idem -    
Pentru S=89, avem P=1168(16·73).   - idem -    

 
 

De asemenea în sumele analizate trebuie să nu avem mai multe produse care nu se repetă în celelalte sume 
din mulŃimea de sume şi care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime pentru că nu satisface condiŃia să avem 
un singur produs în submulŃimea de produse posibile corespunzătoare unei sume. 

 
Adică să nu avem mai multe produse care nu se repetă aşa cum le regăsim în mulŃimea produselor posibile 

de mai sus – de exemplul 18, 24 în cazul sumei S=11 sau a altor produse în cazul altor sume, deoarece în acest caz 
Sandu nu are cum să determine care sînt cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite. 

  
Rezultatul final este: Doar dacă există un singur produs în submulŃimea de produse posibile 

corespunzătoare unei sume care nu se repetă în celelalte submulŃimi de produse posibile cu o perechea de numere 
naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite , adică – este unic – 

 
Aşadar, din tabelul produselor pentru  submulŃimea de produse posibile corespunzătoare 

sumelor analizate – rămase şi care nu se repetă – în celelalte submulŃimi de produse posibile, cu 
o pereche de numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite mai rămîn:  

   
Pentru S=17(4+13), avem P=52(4·13) ;   
Pentru S= 65(4+61),  avem P=244(4·61) ;   
Pentru S= 89(16+73),  avem P=1168(16·73).    
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Profesorul trebuie să aleagă acel produs dintr-o submulŃime de produse posibile 
corespunzătoare unei sume care nu se repetă în celelalte submulŃimi de produse posibile, cu 
o pereche de numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite, adică – este unic 
– din tabelul de mai sus care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. 

  
Profesorul deci poate da elevilor următoarele perechi – sumă-produs – (S, P) : 

1) Suma S=17(4+13) lui Sandu şi produsul P=52(4·13) lui Petru sau  
2) Suma S=65(4+61) lui Sandu şi produsul P=244(4·61) lui Petru sau  
3) Suma S=89(16+73) lui Sandu şi produsul P=1168(16·73) lui Petru.    

AtenŃie! 
Noi am analizat pe rînd toate produsele din submulŃimile de produse posibile corespunzătoare sumelor din 

tabelul ajutător:  MULłIMEA TUTUROR PRODUSELOR POSIBILE pentru fiecare sumă din mulŃimea acelor sume 
care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime pînă la S=89, dar există posibilitatea să avem un alt produs în alte 
submulŃimi de produse posibile corespunzătoare unor sume pentru S>89 care nu se repetă în celelalte 
submulŃimi de produse posibile, cu o pereche de numere naturale strict mai mari ca unu, nu 
neapărat diferite  şi de asemenea să existe un singur produs în submulŃimea de produse posibile 
corespunzătoare unei sume care nu se repetă în celelalte submulŃimi de produse posibile cu o perechea de numere 
naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite , adică – este unic –  
  

Pentru că avem şi produsul, şi suma noi putem uşor să aflăm perechea de numere naturale strict mai mari 
ca unu, nu neapărat diferite  adică; 

- în primul caz – această pereche este x1=4 şi x2=13 pentru suma S=17 şi produsul P=52; 
- în al doilea caz – această pereche este x1=4 şi x2=61 pentru suma S=65 şi produsul P=244, iar   
- în al treilea caz – această pereche este x1=16 şi x2=73 pentru suma S=89 şi produsul P=1168, dar să vedem 

cum a procedat Petru, care are numai produsul P, sau Sandu, care are numai suma S. 
  

De asemenea observăm că pentru a găsi 
 

- cazul 1, produsul P=52 din submulŃimea de produse posibile corespunzătoare 
 sumei S=17 care nu se repetă în celelalte submulŃimi de produse posibile, cu o pereche de numere 
naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite şi celelalte produse din submulŃimea de 
produse posibile corespunzătoare sumei S=17 care se repetă în celelalte  submulŃimi de produse 
posibile, cu o pereche de numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite s-au 
analizat sume pînă la suma S≤ 37;  
 

- cazul 2, produsul P=244 din submulŃimea de produse posibile corespunzătoare 
 sumei S=65 care nu se repetă în celelalte submulŃimi de produse posibile, cu o pereche de numere 
naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite şi celelalte produse din submulŃimea de 
produse posibile corespunzătoare sumei S=65 care se repetă în celelalte  submulŃimi de produse 
posibile, cu o pereche de numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite s-au 
analizat sume pînă la suma S≤ 439; 
 

- cazul 3, produsul P=1168 din submulŃimea de produse posibile corespunzătoare 
 sumei S=89 care nu se repetă în celelalte submulŃimi de produse posibile, cu o pereche de numere 
naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite şi celelalte produse din submulŃimea de 
produse posibile corespunzătoare sumei S=89 care se repetă în celelalte  submulŃimi de produse 
posibile, cu o pereche de numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite s-au 
analizat sume pînă la suma S≤ 991. 
 

Deoarece problema cere găsirea celor două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite 
de către cei doi copii, unde ei au suma şi produsul – Sandu suma, respectiv Petru produsul –  vom da în continuare 
rezolvarea lor pentru fiecare caz în parte. 

 
Am rezolvat prima etapă, iar acum mergem în pas săltăreŃ – pasul ştrengarului – să rezolvăm şi etapa a doua. 
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2) Să aflăm apoi, cum au judecat elevii în găsirea celor două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat 
diferit din care sînt formate suma şi produsul, şi pe care ei le ştiu  – Sandu suma, respectiv Petru produsul – dar 

în acelaşi timp, să răspundem cum a dedus profesorul că elevii  
au vorbit între ei   
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1) Cazul cînd Sandu are suma S=17 şi Petru are produsul P=52. 
 
 

Vom afla cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite din care sînt formate suma 
şi produsul, şi pe care elevii le ştiu – Sandu suma, respectiv Petru produsul – urmărind rezolvarea problemei în 
desfăşurare pe faze aşa cum au judecat, de altfel, şi elevii şi vom răspunde cum a dedus profesorul că elevii au vorbit 
între ei. 

   
 Prin urmare, la drum, că vorba lungă-i sărăcia omului. 
 
 

Prima fază (ziua întîi)  
– Înmînarea celor două foi de hîrtie de către profesor, care conŃineau suma pentru Sandu şi produsul pentru Petru,  

cu rugămintea să nu comunice între ei şi să deducă fiecare numerele alese de el – 
 
 

„Un profesor de matematică avea în clasă doi copii foarte inteligenŃi, şi în plus, cu cunoştinŃe deosebite de 
matematică, Sandu şi Petru. 

Într-o zi le spune:    
Am ales două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite. Pe aceste două foi de 

hîrtii am scris, pe prima pentru tine Sandu, pentru că iniŃiala prenumelui tău începe cu S, de la sumă, suma 
acestor numere, iar pe a doua pentru tine Petru, pentru că iniŃiala numelui începe cu P de la produs, 
produsul lor. V-aş ruga să nu comunicaŃi între voi şi să încercaŃi pînă mîine să deduceŃi fiecare numerele 
alese de mine.”  
  
 

Pentru a afla cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite atît Sandu, cît şi 
Petru ar trebui să cunoască fiecare în parte şi suma (notată cu S), şi produsul (notat cu P) celor două numere.    

Apoi cu ajutorul ecuaŃiei x2-Sx+P = 0 să afle cele două necunoscute x1,2 =  
2

42 PSS −±
, x1 şi x2 fiind cele 

două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite.   

În ecuaŃia dată avem S = x1+x2 = 
a

b−  şi P = x1· x2 = 
a

c
, iar a, b şi c sînt coeficienŃii ecuaŃiei standard 

ax2+bx+c = 0, iar  x1,2 = 
a

acbb

2

42 −±−
 rădăcinile ecuaŃiei. 

Dar conform problemei avem după cum urmează: 
 
 

A doua fază (tot ziua întîi) 
 – Analizarea datelor primite de fiecare copil în parte şi răspunsul lor prompt, că este imposibil –  

 
 

 Aşadar Sandu a primit suma S - pe care el o ştie, de pe foaia de hîrtie, egală cu 17, şi i-ar mai trebui 
produsul, consideră el. 

Şi din această cauză, la prima vedere, Sandu consideră că deŃine date insuficiente şi nu se poate pronunŃa.  
La fel Petru a primit produsul P - pe care el îl ştie, de pe foaia de hîrtie, egal cu 52, şi i-ar mai trebui suma, 

consideră el. 
Şi din această cauză, la prima vedere, Petru consideră şi el, că deŃine date insuficiente şi nu se poate pronunŃa.  
Aşadar, din această cauză: 
  „Amîndoi elevii au răspuns însă prompt:  

Este imposibil pentru că fiecare dintre noi deŃine date insuficiente”. 
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A treia fază (tot ziua întîi)  

– Rugămintea profesorului să se mai gîndească pînă mîine (adică în ziua a doua) – 
 

„Profesorul a replicat:  
Mai gîndiŃi-vă pînă mîine, doar sînteŃi buni la matematică!” 

 
Sandu continuă acasă şi observă, că în descompunerile sale în doi termeni ai sumei S - pe care el o ştie, nu 

poate avea ambii termeni, numere prime, adică : S=17=2+15, 3+14, 4+13, 5+12, 6+11, 7+10, 8+9, dacă ar fi ambii  
termeni numere prime  ar fi existat posibilitatea în care produsul lui Petru era un banal produs de două numere prime, 
şi deci imediat descoperit de Petru. 
 

Mai departe Sandu află produsele posibile, dintre care numai unul este cel corespunzător, adică produsul pe 
care l-a primit Petru de la profesorul lor de matematică, implicit produsul căutat, pentru fiecare sumă formată din cei 
doi termeni în parte, şi care sînt enumeraŃi mai jos: 

Pentru suma S=17=2+15, avem produsul : P=30; 
Pentru suma S=17=3+14, avem produsul : P=42; 
Pentru suma S=17=4+13, avem produsul : P=52; 
Pentru suma S=17=5+12, avem produsul : P=60; 
Pentru suma S=17=6+11, avem produsul : P=66; 
Pentru suma S=17=7+10, avem produsul : P=70; 
Pentru suma S=17=8+9, avem produsul : P=72. 

În continuare Sandu descompune produsele de mai sus în factori primi, apoi combină aceşti factori primi 
pentru a găsi cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite şi care prin înmulŃire dau produsule 
respective, implicit şi produsul căutat.  

P=30= (2·3·5) = 2·15, 3·10, 5·6 ; 
P=42= (2·3·7) = 2·21, 3·14, 6·7 ;  
P=52= (2·2·13) = 2·26, 4·13 ;  
P=60= (2·2·3·5) = 2·30, 3·20, 4·15, 5·12 ;  
P=66= (2·3·11) = 2·33, 3·22, 6·11 ;  
P=70= (2·5·7) = 2·35, 5·14, 7·10 ; 
P=72= (2·2·2·3·3) = 2·36, 3·24, 4·18, 6·12, 8·9.       

 ObŃinînd mai multe combinări pentru fiecare produs în parte, consideră că nu poate să se pronunŃe.   
Observă însă că rezultă mai multe sume pentru fiecare produs în parte, o problemă pentru Petru, gîndeşte el. 
Sandu crede că dacă Petru ar avea unul dintre produsele de mai sus, iar fi greu să-i găsească suma sa S=17 în 

sumele rezultate pentru fiecare produs în parte după ce ar înlătura în urma analizei: 
1) sumele pare – conform celebrei conjecturii a lui Goldbach, care spune că: Orice număr par  

mai mare decît 2 poate fi scris ca sumă a două numere prime – şi  
2) sumele impare care pot fi scrise ca: 2 + număr prim (2 fiind număr prim),  

deoarece toate produsele de mai sus ar avea cel puŃin două sume dintre care trebuie să aleagă.    
 

Aşadar, analizînd avem:  
Pentru produsul P=30, avem trei sume: 17, 13 şi 11, iar ele se scriu astfel:  

17=2+15; 
13=2+11 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
11=2+9,  

iar dintre ele se înlătură suma 13 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 17 şi 11. 
Pentru produsul P=42, avem trei sume: 23, 17 şi 13, iar ele se scriu astfel:  

23=2+21; 
17=2+15 şi  
13=2+11 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime, 

iar dintre ele se înlătură suma 13 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 23 şi 17. 
Pentru produsul P=52, avem două sume: 28 şi 17, iar ele se scriu astfel:  

28= sumă pară şi 
17=2+18,  

iar dintre ele se înlătură suma 28 şi lui Petru îi rămîne să aleagă singura sumă rămasă 17. 
Pentru produsul P=60, avem patru sume: 32, 23, 19 şi 17, iar ele se scriu astfel: 
 32= sumă pară;   

23=2+21; 
19=2+17 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
17=2+15,  

iar dintre ele se înlătură sumele 32 şi 19 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 23 şi 17. 
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Pentru produsul P=66, avem trei sume: 35, 25 şi 17, iar ele se scriu astfel:  

35=2+33; 
25=2+23 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
17=2+15,  

iar dintre ele se înlătură suma 25 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 35 şi 17. 
Pentru produsul P=70, avem trei sume: 37, 19 şi 17, iar ele se scriu astfel:  

37=2+35; 
19=2+17 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
17=2+15,  

iar dintre ele se înlătură suma 19 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 37 şi 17. 
   Pentru produsul P=72, avem cinci sume: 38, 27, 22, 18 şi 17, iar ele se scriu astfel: 

38= sumă pară;   
27=2+25; 
22= sumă pară;   
18= sumă pară şi 
17=2+15,  

iar dintre ele se înlătură sumele 38, 22 şi 18 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 27 şi 17. 
În concluzie dacă produsul lui Petru ar fi P=52 cu două sume: 28 şi 17 şi înlăturînd suma 28, fiind sumă pară, 

lui Petru i-ar rămîne singura sumă S=17. 
Iar dacă Petru i-ar afla suma şi apoi cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite, 

unde Sandu ştie sigur că SUMA NU POATE FI SCRISĂ, CA SUMĂ A ORICĂROR DOUĂ NUMERE PRIME, atunci 
el, Sandu, ar şti, tot sigur, că produsul este P=52, gîndeşte el.   

Deci, totul depinde de Petru. 
  
Petru  continuă şi el acasă să descompună produsul P - pe care el îl ştie, în factori primi.  
Produsul P=52 se descompune în următorii factori primi : 2, 2 şi 13. 
Mai departe încearcă să combine în toate modurile posibile aceşti factori primi, pentru a găsi cele două numere 

naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite şi care prin înmulŃire dau produsul P=52.  
Aceste numere sînt :   
4·13 =P=52 şi 
2·26 =P=52.  
În continuare Petru află suma factorilor produselor respective, şi acestea sînt :  
Pentru produsul P=4·13, avem suma : S=4+13=17, iar 
Pentru produsul P=2·26, avem suma : S=2+26=28. 
El, Petru, observă că există 2 sume posibile dintre care numai una este cea corespunzătoare, adică suma pe 

care a primit-o Sandu de la profesorul lor de matematică, implicit suma căutată .  
Fiind mai multe sume consideră că nu poate să se pronunŃe. 

 
A patra fază (ziua a doua)  

– Răspunsul copiilor şi rugămintea profesorului să se mai gîndească pînă mîine (adică în ziua a treia) – 
 

„A doua zi la întîlnirea cu profesorul are loc discuŃia:  
AŃi găsit numerele? întreabă profesorul. 
Nu! răspund elevii, după care Sandu adaugă: De altfel nu văd nici o metodă prin care 

colegul Petru ar putea determina suma mea!. 
În acest moment profesorul intervine:  

I-ai dat lui Petru o informaŃie foarte preŃioasă! Mai gîndiŃi-vă amîndoi pînă mîine!” 
  

A cincia fază (ziua a treia)  
– Aflarea celor două numere de către Petru –  

 
Petru reia calculele, avînd în vedere informaŃia lui Sandu „ De altfel nu văd nici o metodă prin care 

colegul Petru ar putea determina suma mea!” şi intervenŃia profesorului „ I-ai dat lui Petru o informaŃie foarte 
preŃioasă! ”, trebuind să alegă una dintre cele două sume, adică S=17 sau S=28 pentru produsul P=52. 

Aşadar, Petru descompune în doi termeni cele două sume, adică: 
a) a sumei S=17=2+15, 3+14, 4+13, 5+12, 6+11, 7+10, 8+9 şi 
b) a sumei S=28=2+26, 3+25, 4+24, 5+23, 6+22, 7+21, 8+20, 9+19, 10+18, 11+17, 12+16, 13+15, 

14+14 dintre care trebuie să aleagă una dintre ele.   
Petru îşi dă seama, că dacă suma de la Sandu ar fi fost S=28, Sandu nu ar fi făcut afirmaŃia „De altfel nu văd 

nici o metodă prin care colegul Petru ar putea determina suma mea!.”  iar profesorul nu ar fi intervenit cu afirmaŃia : 
„I-ai dat lui Petru o informaŃie foarte preŃioasă!” , deoarece ar fi existat posibilitatea ca produsul să fie de forma 5·23 
sau de forma 11·17 , iar el, Petru, ar fi găsit de la început cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu  
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neapărat diferite ştiind şi suma lor, deci SUMA DE LA SANDU NU POATE FI SCRISĂ, CA SUMĂ A ORICĂROR 
DOUĂ NUMERE PRIME, rezultă că suma S=28 nu corespunde, pentru că are doi termeni numere prime, adică sumă 
pară – conform celebrei conjecturii a lui Goldbach, care spune că: Orice număr par mai mare decît 2 poate fi 
scris ca sumă a două numere prime – (cei subliniaŃi).   

Deci Petru are acum produsul P=52, pe care el îl ştie, de pe foaia de hîrtie şi suma S=17, care a rămas prin 
eliminarea sumei S=28. 

Rezultă că pentru produsul P=x1·x2=4·13=52 şi suma S=x1+x2=4+13=17, cele două numerele naturale strict 
mai mari ca unu, nu neapărat diferite sînt  x1=4 şi x2=13.       
 Şi astfel a aflat cele două numere, şi.....  

 „După o ora Petru îl sună la telefon pe Sandu şi-i spune:  
Profesorul a avut dreptate, am aflat numerele!” 

 
 

A şasea fază (ziua a treia)  
– Aflarea celor două numere de către Sandu –  

 
Sandu reia calculele, după ce primeşte telefon de la Petru, unde acesta îi confirmă, că profesorul a avut 

dreptate şi că a aflat numerele. 
Sandu îşi dă seama imediat, că produsul P=52, care descompus în factori primi, apoi combinaŃi aceşti factori 

primi pentru a găsi cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite este sigurul produs pe care 
îl are Petru, adică: P=52= (2·2·13) = 2·26, 4·13.  
 

Deci, Sandu pentru suma S=17, pe care el o ştie, de pe foaia de hîrtie, a aflat produsul P=52. 
Rezultă că pentru suma S=x1+x2=4+13=17 şi produsul P=x1·x2=4·13=52, cele două numerele naturale strict 

mai mari ca unu, nu neapărat diferite sînt  x1=4 şi x2=13.   
      
 
AtenŃie !  

           Există totuşi posibilitatea ca numai Petru să afle suma, respectiv cele două numere naturale strict mai 
mari ca unu, nu neapărat diferite , iar Sandu să nu poată afla produsul, respectiv cele două numere naturale strict 
mai mari ca unu, nu neapărat diferite  în condiŃiile în care nu are o confirmare de la Petru, că şi-a rezolvat 
problema.   
 

A şaptea fază (ziua a treia)  
– Comunicarea celor două numere de către ambii elevi –  

  
„A doua zi ambii elevi au comunicat profesorului numerele respective; şi Sandu reuşise să le găsească.” 
  
 

A opta fază  
– Profesorul le spune celor doi elevi: Sînt sigur că între timp aŃi stat de vorbă! –  

 
„Ca răspuns profesorul le spune:  

Sînt sigur că între timp aŃi stat de vorbă! Tu Petru i-ai spus lui Sandu că ai găsit numerele?”  
 
 

A noua fază  
– Petru îl întreabă pe profesor: Dar cum aŃi aflat? –  

 
„Da! r ăspunde Petru. Dar cum aŃi aflat? adaugă el!”  
 

1) „Da! r ăspunde Petru. Dar cum aŃi aflat?”  
Pentru profesor răspunsul este : 
Pentru că problema a fost propusă de profesor şi comunicată elevilor spre rezolvare, el este singurul care 

înaintea tuturor ştie  :  
  a) suma ( S ), produsul ( P ) şi cele două numere naturale  x1 şi x2 strict mai mari ca unu, nu neapărat 
diferite ;   
  b) că suma ( S ), produsul ( P ), precum şi perechea ( x1 , x2 ) de numere naturale strict mai mari ca 
unu, nu neapărat diferite sînt unice, de fapt alese intenŃionat aşa, altfel, problema s-ar fi complicat foarte mult ;  
  c) că rezolvarea problemei va fi un fel de joc de ping-pong între cei doi elevii, de altfel, rugîndu-i să 
nu comunice între ei ; 
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d) că Petru nu poate rezolva problema, dacă nu ştie ceva legat de sumă (vezi cînd „Sandu adaugă : 

De altfel nu văd nici o metodă prin care colegul Petru ar putea determina suma mea! În acest moment profesorul 
intervine: I-ai dat lui Petru o informaŃie foarte preŃioasă.”)  ; şi 

 e) că Sandu nu poate rezolva problema , doar dacă are o confirmare de la Petru, că a rezolvat 
problema (vezi cînd „după o ora Petru îl sună la telefon pe Sandu şi-i spune: Profesorul a avut dreptate, am aflat 
numerele!”);   

A doua zi ambii elevi au comunicat profesorului numerele respective; şi Sandu reuşise să le găsească. 
Adică, Sandu a avut confirmarea lui Petru, că a rezolvat problema, şi astfel profesorul şi-a dat seama că elevii 

au vorbit între ei. 
 
 

A zecea fază  
– Profesorul îi răspunde: Gîndeşte-te singur! –  

 
„Gîndeşte-te singur !  răspunde profesorul.”  

 
2) „Da! r ăspunde Petru. Dar cum aŃi aflat? adaugă el!  
Gîndeşte-te singur !  răspunde profesorul.” 
Pentru Petru răspunsul este : 
Pentru că l-a sunat pe Sandu şi i-a comunicat că a aflat numerele, Sandu a tras concluzia că produsul ( P ) 

este unic, precum şi perechea ( x1 , x2 ) de numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite – dacă nu avea 
această confirmare Sandu nu-şi putea rezolva problema – şi acest lucru îl realizează şi Petru cînd profesorul îi 
spune : Gîndeşte-te singur!   
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2) Cazul cînd Sandu are suma S=65 şi Petru are produsul P=244. 

 
Vom afla cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite, din care sînt formate 

suma şi produsul, şi pe care elevii le ştiu – Sandu suma, respectiv Petru produsul – urmărind rezolvarea problemei 
în desfăşurare pe faze aşa cum au judecat, de altfel, şi elevii şi vom răspunde cum a dedus profesorul că elevii au 
vorbit între ei.   

 
 Prin urmare, la drum, că vorba lungă-i sărăcia omului. 
 

Prima fază (ziua întîi)  
– Înmînarea celor două foi de hîrtie de către profesor, care conŃineau suma pentru Sandu şi produsul pentru Petru,  

cu rugămintea să nu comunice între ei şi să deducă fiecare numerele alese de el – 
 

„Un profesor de matematică avea în clasă doi copii foarte inteligenŃi, şi în plus, cu cunoştinŃe deosebite de 
matematică, Sandu şi Petru. 

Într-o zi le spune:   
Am ales două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite. Pe aceste două 

 foi de hîrtii am scris, pe prima pentru tine Sandu, pentru că iniŃiala prenumelui tău începe cu S, de la sumă, 
suma acestor numere, iar pe a doua pentru tine Petru, pentru că iniŃiala numelui începe cu P de la produs, 
produsul lor. V-aş ruga să nu comunicaŃi între voi şi să încercaŃi pînă mîine să deduceŃi fiecare numerele 
alese de mine.”  
  

Pentru a afla cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite , Sandu, cît şi Petru 
ar trebui să cunoască fiecare în parte şi suma (notată cu S), şi produsul (notat cu P) celor două numere.    

Apoi cu ajutorul ecuaŃiei x2-Sx+P = 0 să afle cele două necunoscute x1,2 =  
2

42 PSS −±
, x1 şi x2 fiind cele 

două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite.   

În ecuaŃia dată avem S = x1+x2 = 
a

b−  şi P = x1· x2 = 
a

c
, iar a, b şi c sînt coeficienŃii ecuaŃiei standard 

ax2+bx+c = 0, iar  x1,2 = 
a

acbb

2

42 −±−
 rădăcinile ecuaŃiei. 

Dar conform problemei avem după cum urmează: 
 
 

A doua fază (tot ziua întîi) 
 – Analizarea datelor primite de fiecare copil în parte şi răspunsul lor prompt, că este imposibil –  

 
 Aşadar Sandu a primit suma S - pe care el o ştie, de pe foaia de hîrtie, egală cu 65, şi i-ar mai trebui 
produsul, consideră el. 

Şi din această cauză, la prima vedere, Sandu consideră că deŃine date insuficiente şi nu se poate pronunŃa.  
La fel Petru a primit produsul P - pe care el îl ştie, de pe foaia de hîrtie, egal cu 224, şi i-ar mai trebui suma, 

consideră el. 
Şi din această cauză, la prima vedere, Petru consideră şi el, că deŃine date insuficiente şi nu se poate pronunŃa.  
Aşadar, din această cauză: 
  „Amîndoi elevii au răspuns însă prompt:  

Este imposibil pentru că fiecare dintre noi deŃine date insuficiente”. 
 
 

A treia fază (tot ziua întîi)  
– Rugămintea profesorului să se mai gîndească pînă mîine (adică în ziua a doua) – 

 
„Profesorul a replicat:  

Mai gîndiŃi-vă pînă mîine, doar sînteŃi buni la matematică!”  
 

Sandu continuă acasă şi observă, că în descompunerile sale în doi termeni ai sumei S - pe care el o ştie, nu 
poate avea ambii termeni, numere prime, adică : S=65=2+63, 3+62, 4+61, 5+60, 6+59, 7+58, 8+57, 9+56, 10+55, 
11+54, 12+53, 13+52, 14+51, 15+50, 16+49, 17+48, 18+47, 19+46, 20+45, 21+44, 22+43, 23+42, 24+41, 25+40,  
26+39, 27+38, 28+37, 29+36, 30+35, 31+34, 32+33 , dacă ar fi ambii termeni numere prime  ar fi existat posibilitatea 
în care produsul lui Petru era un banal produs de două numere prime, şi deci imediat descoperit de Petru. 
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Mai departe Sandu află produsele posibile, dintre care numai unul este cel corespunzător, adică produsul pe 

care l-a primit Petru de la profesorul lor de matematică, implicit produsul căutat, pentru fiecare sumă formată din cei 
doi termeni în parte, şi care sînt enumeraŃi mai jos: 

Pentru suma S=65=2+63, avem produsul : P=126; 
Pentru suma S=65=3+62, avem produsul : P=186; 
Pentru suma S=65=4+61, avem produsul : P=244; 
Pentru suma S=65=5+60, avem produsul : P=300; 
Pentru suma S=65=6+59, avem produsul : P=354; 
Pentru suma S=65=7+58, avem produsul : P=406; 
Pentru suma S=65=8+57, avem produsul : P=456; 
Pentru suma S=65=9+56, avem produsul : P=504;  
Pentru suma S=65=10+55, avem produsul : P=550; 
Pentru suma S=65=11+54, avem produsul : P=594; 
Pentru suma S=65=12+53, avem produsul : P=636;  
Pentru suma S=65=13+52, avem produsul : P=676; 
Pentru suma S=65=14+51, avem produsul : P=714; 
Pentru suma S=65=15+50, avem produsul : P=750; 
Pentru suma S=65=16+49, avem produsul : P=784;  
Pentru suma S=65=17+48, avem produsul : P=816;   
Pentru suma S=65=18+47, avem produsul : P=846; 
Pentru suma S=65=19+46, avem produsul : P=874; 
Pentru suma S=65=20+45, avem produsul : P=900; 
Pentru suma S=65=21+44, avem produsul : P=924; 
Pentru suma S=65=22+43, avem produsul : P=946; 
Pentru suma S=65=23+42, avem produsul : P=966; 
Pentru suma S=65=24+41, avem produsul : P=984;  
Pentru suma S=65=25+40, avem produsul : P=1000; 
Pentru suma S=65=26+39, avem produsul : P=1014;  
Pentru suma S=65=27+38, avem produsul : P=1026; 
Pentru suma S=65=28+37, avem produsul : P=1036; 
Pentru suma S=65=29+36, avem produsul : P=1044;  
Pentru suma S=65=30+35, avem produsul : P=1050; 
Pentru suma S=65=31+34, avem produsul : P=1054; 
Pentru suma S=65=32+33, avem produsul : P=1056. 
 
În continuare Sandu descompune produsele de mai sus în factori primi, apoi combină aceşti factori primi 

pentru a găsi cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite şi care prin înmulŃire dau produsule 
respective, implicit şi produsul căutat. 

P=126= (2·3·3·7) = 2·63, 3·42, 6·21, 7·18, 9·14 ; 
P=186= (2·3·31) = 2·93, 3·62, 6·31 ; 
P=244= (2·2·61) = 2·122, 4·61 ; 
P=300= (2·2·3·5·5) = 2·150, 3·100, 4·75, 5·60, 6·50, 10·30, 12·25, 15·20 ; 
P=354= (2·3·59) = 2·177, 3·118, 6·59 ; 
P=406= (2·7·29) = 2·203, 7·58, 14·29 ; 
P=456= (2·2·2·3·19) = 2·228, 3·152, 4·114, 6·76, 8·57, 12·38, 19·24 ; 
P=504= (2·2·2·3·3·7) = 2·252, 3·168, 4·126, 6·84, 7 ·72, 8·63, 9·56, 12·42, 14·36, 18·28, 21·24 ;  
P=550= (2·5·5·11) = 2·275, 5·110, 10·55, 11·50, 22·25 ; 
P=594= (2·3·3·3·11) = 2·297, 3·198, 6·99, 9·66, 11·54, 18·33, 22·27 ; 
P=636= (2·2·3·53) = 2·318, 3·212, 4·159, 6·106, 12·53 ; 
P=676= (2·2·13·13) = 2·338, 4·169, 13·52, 26·26 ; 
P=714= (2·3·7·17) = 2·357, 3·238, 6·119, 7·102, 14·51, 17·42, 21·34 ; 
P=750= (2·3·5·5·5) = 2·375, 3·250, 5·150, 6·125, 10·75, 15·50, 25·30 ; 
P=784= (2·2·2·2·7·7) = 2·392, 4·196, 7·112, 8·98, 14·56, 16·49, 28·28 ;  
P=816= (2·2·2·2·3·17) = 2·408, 3·272, 4·204, 6·136, 8·102, 12·68, 16·51, 17·48, 24·34 ; 
P=846= (2·3·3·47) = 2·423, 3·282, 6·141, 9·94, 18·47 ; 
P=874= (2·19·23) = 2·437, 19·46, 23·38 ; 
P=900= (2·2·3·3·5·5) = 2·450, 3·300, 4·225, 5·180, 6·150, 9·100, 10·90, 12·75, 15·60, 18·50, 20·45, 25·36 ; 
P=924= (2·2·3·7·11) = 2·462, 3·308, 4·231, 6·154, 7·132, 11·84, 12·77, 14·66, 21·44, 22·42, 28·33 ; 
P=946= (2·11·43) = 2·473, 11·86, 22·43 ; 
P=966= (2·3·7·23) = 2·483, 3·322, 6·161, 7·138, 14·69, 21·46, 23·42 ; 
P=984= (2·2·2·3·41) = 2·492, 3·328, 4·246, 6·164, 8·123, 12·82, 24·41 ; 
P=1000= (2·2·2·5·5·5) = 2·500, 4·250, 5·200, 8·125, 10·100, 20·50, 25·40 ; 
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P=1014= (2·3·13·13) = 2·507, 3·338, 6·169, 13·78, 26·39 ; 
P=1026= (2·3·3·3·19) = 2·513, 3·342, 6·171, 9·114, 18·57, 19·54, 27·38 ; 
P=1036= (2·2·7·37) = 2·518, 4·259, 7·148, 14·74, 28·37 ; 
P=1044= (2·2·3·3·29) = 2·522, 3·348, 4·261, 6·174, 9·116, 12·87, 18·58, 29·36 ; 
P=1050= (2·3·5·5·7) = 2·525, 3·350, 5·210, 6·175, 7·150, 10·105, 14·75, 15·70, 21·50, 25·42, 30·35 ; 
P=1054= (2·17·31) = 2·527, 17·62, 31·34 ; 
P=1056= (2·2·2·2·2·3·11) = 2·528, 3·352, 4·264, 6·176, 8·132, 11·96, 12·88, 16·66, 22·48, 24·44, 32·33. 

 ObŃinînd mai multe combinări pentru fiecare produs în parte, consideră că nu poate să se pronunŃe.   
Observă însă că rezultă mai multe sume pentru fiecare produs în parte, o problemă pentru Petru, gîndeşte el. 
Sandu crede că dacă Petru ar avea unul dintre produsele de mai sus, iar fi greu să-i găsească suma sa S=65 în 

sumele rezultate pentru fiecare produs în parte după ce ar înlătura în urma analizei: 
1) sumele pare – conform celebrei conjecturii a lui Goldbach, care spune că: Orice număr par  

mai mare decît 2 poate fi scris ca sumă a două numere prime – şi  
2) sumele impare care pot fi scrise ca: 2 + număr prim (2 fiind număr prim),  

deoarece toate produsele de mai sus ar avea cel puŃin două sume dintre care trebuie să aleagă.     
Aşadar, analizînd avem:  
Pentru produsul P=126, avem cinci sume: 65, 45, 27, 25 şi 23, iar ele se scriu astfel:  

65=2+63; 
45=2+43 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
27=2+25; 
25=2+23 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
23=2+21,  

iar dintre ele se înlătură sumele 45 şi 25 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele trei sume rămase 65, 27 şi 23. 
Pentru produsul P=186, avem trei sume: 95, 65 şi 37, iar ele se scriu astfel:  

95=2+93; 
65=2+63 şi  
37=2+35, 

iar Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele trei sume 95, 65 şi 37. 
Pentru produsul P=244, avem două sume: 124 şi 65, iar ele se scriu astfel:  

124= sumă pară şi 
65=2+63,  

iar dintre ele se înlătură suma 124 şi lui Petru îi rămîne să aleagă singura sumă rămasă 65. 
Pentru produsul P=300, avem opt sume: 152, 103, 79, 65, 56, 40, 37 şi 35, iar ele se scriu astfel: 
 152= sumă pară;   

103=2+101– unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
79=2+77; 
65=2+63; 
56= sumă pară;   
40= sumă pară;   
37=2+35 şi 
35=2+33, 

iar dintre ele se înlătură sumele 152, 103, 56 şi 40 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele patru sume rămase 79, 
65, 37 şi 35.                                                         

Pentru produsul P=354, avem trei sume: 179, 121 şi 65, iar ele se scriu astfel:  
179=2+177; 
121=2+119 şi 
65=2+63,  

iar Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele trei sume 179, 121 şi 65. 
Pentru produsul P=406, avem trei sume: 205, 65 şi 43, iar ele se scriu astfel:  

205=2+203; 
65=2+63 şi 
43=2+41 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime, 

iar dintre ele se înlătură suma 43 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 205 şi 65. 
   Pentru produsul P=456, avem şapte sume: 230, 155, 116, 82, 65, 50 şi 43, iar ele se scriu astfel: 

230= sumă pară;   
155=2+153; 
116= sumă pară;   
82= sumă pară; 
65=2+63; 
50= sumă pară şi 
43=2+41– unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime,  
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iar dintre ele se înlătură sumele 230, 116, 82, 50 şi 43 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 
155 şi 65. 

Pentru produsul P=504, avem unsprezece sume: 254, 171, 130, 90, 79, 71, 65, 54, 50, 46 şi 45, iar ele se scriu 
astfel: 

254= sumă pară;   
171=2+169; 
130= sumă pară;   
90= sumă pară; 
79=2+77; 
71=2+69; 
65=2+63; 
54= sumă pară; 
50= sumă pară;   
46= sumă pară şi 
45=2+43– unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime,  

iar dintre ele se înlătură sumele 254, 130, 90, 54, 50, 46 şi 45 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele patru sume 
rămase 171, 79, 71 şi 65.  

Pentru produsul P=550, avem cinci sume: 277, 115, 65, 61 şi 47, iar ele se scriu astfel: 
277=2+275; 
115=2+113 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
65=2+63; 
61=2+59 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
47=2+45, 

iar dintre ele se înlătură sumele 115 şi 61 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele trei sume rămase 277, 65 şi 47. 
Pentru produsul P=594, avem şapte sume: 299, 201, 105, 75, 65, 51 şi 49, iar ele se scriu astfel: 

299=2+297; 
201=2+199 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
105=2+103 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
75=2+73 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
65=2+63; 
51=2+49 şi 
49=2+47 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime, 

iar dintre ele se înlătură sumele 201, 105, 75 şi 49 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele trei sume rămase 299, 
65 şi 51.   

Pentru produsul P=636, avem cinci sume: 330, 215, 163, 112 şi 65, iar ele se scriu astfel: 
330= sumă pară; 
215=2+213; 
163=2+161; 
112= sumă pară şi  
65=2+63, 

iar dintre ele se înlătură sumele 330 şi 112 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele trei sume rămase 215, 163 şi 
65.  

Pentru produsul P=676, avem patru sume: 340, 173, 65 şi 52, iar ele se scriu astfel: 
340= sumă pară; 
173=2+171; 
65=2+63 şi 
52= sumă pară, 

iar dintre ele se înlătură sumele 340 şi 52 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 173 şi 65.   
Pentru produsul P=714, avem şapte sume: 359, 241, 125, 109, 65, 59 şi 45, iar ele se scriu astfel: 

359=2+357; 
241=2+239 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
125=2+123; 
109=2+107 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
65=2+63; 
59=2+57 şi 
45=2+43 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime, 

iar dintre ele se înlătură sumele 241, 109 şi 45 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele patru sume rămase 359, 
125, 65 şi 59.   

Pentru produsul P=750, avem şapte sume: 377, 253, 155, 131, 85, 65 şi 45, iar ele se scriu astfel: 
377=2+375; 
253=2+251 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
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155=2+153; 
131=2+129; 
85=2+83 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
65=2+63 şi 
45=2+43 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime, 

iar dintre ele se înlătură sumele 253, 85 şi 45 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele patru sume rămase 377, 155, 
131 şi 65.  

Pentru produsul P=784, avem şapte sume: 394, 200, 119, 106, 70, 65 şi 56, iar ele se scriu astfel: 
394= sumă pară; 
200= sumă pară; 
119=2+117; 
106= sumă pară; 
70= sumă pară; 
65=2+63 şi 
56= sumă pară, 

iar dintre ele se înlătură sumele 394, 200, 106, 70 şi 56 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 
119 şi 65. 
   Pentru produsul P=816, avem nouă sume: 410, 275, 208, 140, 110, 80, 67, 65 şi 58, iar ele se scriu astfel: 

410= sumă pară; 
275=2+273; 
208= sumă pară; 
140= sumă pară; 
110= sumă pară; 
80= sumă pară; 
67=2+65; 
65=2+63 şi 
58= sumă pară, 

iar dintre ele se înlătură sumele 410, 208, 140, 110, 80 şi 58 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele trei sume 
rămase 275, 67 şi 65. 

Pentru produsul P=846, avem cinci sume: 425, 385, 147, 103 şi 65, iar ele se scriu astfel: 
425=2+423; 
385=2+383 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
147=2+145; 
103=2+101– unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
65=2+63, 

iar dintre ele se înlătură sumele 385 şi 103 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele trei sume rămase 425, 147 şi 
65. 

Pentru produsul P=874, avem trei sume: 439, 65 şi 61, iar ele se scriu astfel:  
439=2+437; 
65=2+63 şi 
61=2+59 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime, 

iar dintre ele se înlătură suma 61 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 439 şi 65. 
Pentru produsul P=900, avem douăsprezece sume: 452, 303, 229, 185, 156, 109, 100, 87, 75, 68, 65 şi 61, iar 

ele se scriu astfel:  
452= sumă pară; 
303=2+301; 
229=2+227 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
185=2+183; 
156= sumă pară; 
109=2+107 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
100= sumă pară; 
87=2+85; 
75=2+73 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
68= sumă pară; 
65=2+63 şi 
61= 2+59 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime,  

iar dintre ele se înlătură sumele 452, 229, 156, 109, 100, 75, 68 şi 61 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele patru 
sume rămase 303, 185, 87 şi 65.  
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Pentru produsul P=924, avem unsprezece sume: 464, 311, 235, 160, 139, 95, 89, 70, 65, 64 şi 61, iar ele se 
scriu astfel:   

464= sumă pară; 
311=2+309; 
235=2+233 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
160= sumă pară; 
139=2+137 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
95=2+93; 
89=2+87; 
70= sumă pară; 
65=2+63; 
64= sumă pară şi 
61= 2+59 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime,  

iar dintre ele se înlătură sumele 464, 235, 160, 139, 70, 64 şi 61 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele patru 
sume rămase 311, 95, 89 şi 65. 

Pentru produsul P=946, avem trei sume: 475, 97 şi 65, iar ele se scriu astfel:  
475=2+473; 
97=2+95 şi 
65=2+63,   

iar Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele trei sume 475, 97 şi 65. 
Pentru produsul P=966, avem şapte sume: 485, 325, 167, 145, 83, 67, şi 65, iar ele se scriu astfel:    

485=2+483; 
325=2+323; 
167=2+165; 
145=2+143; 
83=2+81; 
67=2+65 şi 
65=2+63, 

iar Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele şapte sume 485, 325, 167, 145, 83, 67 şi 65. 
Pentru produsul P=984, avem şapte sume: 494, 331, 250, 170, 131, 94 şi 65, iar ele se scriu astfel:   

494= sumă pară; 
331=2+329; 
250= sumă pară; 
170= sumă pară; 
131=2+129; 
94= sumă pară şi 
65=2+63, 

iar dintre ele se înlătură sumele 494, 250, 170 şi 94 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele trei sume rămase 331, 
131 şi 65. 

Pentru produsul P=1000, avem şapte sume: 502, 254, 205, 133, 110, 70 şi 65, iar ele se scriu astfel:   
502= sumă pară; 
254= sumă pară; 
205=2+203; 
133=2+131 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
110= sumă pară; 
70= sumă pară şi 
65=2+63, 

iar dintre ele se înlătură sumele 502, 254, 133, 110 şi 70 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume 
rămase 205 şi 65. 

Pentru produsul P=1014, avem cinci sume: 509, 341, 175, 91 şi 65, iar ele se scriu astfel: 
509=2+507; 
341=2+339; 
175=2+173 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
91=2+89 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
65=2+63, 

iar dintre ele se înlătură sumele 175 şi 91 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele trei sume rămase 509, 341 şi 65. 
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Pentru produsul P=1026, avem şapte sume: 515, 345, 177, 123, 75, 73 şi 65, iar ele se scriu astfel: 
515=2+513; 
345=2+343; 
177=2+175; 
123=2+121; 
75=2+73 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
73=2+71 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
65=2+63, 

iar dintre ele se înlătură sumele 75 şi 73 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele cinci sume rămase 515, 345, 177, 
123 şi 65.  

Pentru produsul P=1036, avem cinci sume: 520, 263, 155, 88 şi 65, iar ele se scriu astfel: 
520= sumă pară; 
263=2+261; 
155=2+153; 
88= sumă pară şi 
65=2+63, 

iar dintre ele se înlătură sumele 520 şi 88 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele trei sume rămase 263, 155 şi 65. 
Pentru produsul P=1044, avem opt sume: 524, 351, 265, 180, 125, 99, 76 şi 65, iar ele se scriu astfel: 

520= sumă pară; 
351=2+349 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
265=2+263 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
180= sumă pară; 
125=2+123; 
99=2+97 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
76= sumă pară şi 
65=2+63, 

iar dintre ele se înlătură sumele 520, 351, 265, 180, 99 şi 73 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume 
rămase 125 şi 65. 

Pentru produsul P=1050, avem unsprezece sume: 527, 353, 215, 181, 157, 115, 89, 85, 71, 67 şi 65, iar ele se 
scriu astfel: 

527=2+525; 
353=2+351;  
215=2+213; 
181=2+179 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
157=2+155; 
115=2+113 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
89=2+87; 
85=2+83 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
71=2+69; 
67=2+65 şi 
65=2+63, 

iar dintre ele se înlătură sumele 181, 115 şi 85 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele opt sume rămase 527, 353, 
215, 157, 89, 71, 67 şi 65. 

Pentru produsul P=1054, avem trei sume: 529, 79 şi 65, iar ele se scriu astfel: 
529=2+527; 
79=2+77 şi 
65=2+63, 

iar Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele trei sume 529, 79 şi 65. 
Pentru produsul P=1056, avem unsprezece sume: 530, 355, 268, 182, 140, 107, 100, 82, 70, 68 şi 65, iar ele se 

scriu astfel: 
530= sumă pară; 
355=2+353 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
268= sumă pară; 
182= sumă pară; 
140= sumă pară; 
107=2+105; 
100= sumă pară;  
82= sumă pară; 
70= sumă pară; 
68= sumă pară şi 
65=2+63, 
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iar dintre ele se înlătură sumele 530, 355, 268, 182, 140, 100, 82, 70 şi 68 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele 
două sume rămase 107 şi 65. 

În concluzie dacă produsul lui Petru ar fi P=244 cu două sume: 124 şi 65 şi înlăturînd suma 124, fiind sumă 
pară, lui Petru i-ar rămîne singura sumă S=65. 

Iar dacă Petru i-ar afla suma şi apoi cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite, 
unde Sandu ştie sigur că SUMA NU POATE FI SCRISĂ, CA SUMĂ A ORICĂROR DOUĂ NUMERE PRIME, atunci 
el, Sandu, ar şti, tot sigur, că produsul este P=244, gîndeşte el.   

Deci, totul depinde de Petru. 
  

Petru  continuă şi el acasă să descompună produsul P - pe care el îl ştie, în factori primi.  
Produsul P=244 se descompune în următorii factori primi : 2, 2 şi 61. 
Mai departe încearcă să combine în toate modurile posibile aceşti factori primi, pentru a găsi cele două numere 

naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite şi care prin înmulŃire dau produsul P=244.  
Aceste numere sînt :   
4·61 =P=244 şi 
2·122 =P=244.  
În continuare Petru află suma factorilor produselor respective, şi acestea sînt :  
Pentru produsul P=4·61, avem suma : S=4+61=65, iar 
Pentru produsul P=2·122, avem suma : S=2+122=124. 
El, Petru, observă că există 2 sume posibile dintre care numai una este cea corespunzătoare, adică suma pe 

care a primit-o Sandu de la profesorul lor de matematică, implicit suma căutată .  
Fiind mai multe sume consideră că nu poate să se pronunŃe. 

 
A patra fază (ziua a doua)  

– Răspunsul copiilor şi rugămintea profesorului să se mai gîndească pînă mîine (adică în ziua a treia) – 
 

„A doua zi la întîlnirea cu profesorul are loc discuŃia:  
AŃi găsit numerele? întreabă profesorul. 
Nu! răspund elevii, după care Sandu adaugă: De altfel nu văd nici o metodă prin care 

colegul Petru ar putea determina suma mea!. 
În acest moment profesorul intervine:  

I-ai dat lui Petru o informaŃie foarte preŃioasă! Mai gîndiŃi-vă amîndoi pînă mîine!” 
  

A cincia fază (ziua a treia)  
– Aflarea celor două numere de către Petru –  

 
Petru reia calculele, avînd în vedere informaŃia lui Sandu „ De altfel nu văd nici o metodă prin care 

colegul Petru ar putea determina suma mea!” şi intervenŃia profesorului „ I-ai dat lui Petru o informaŃie foarte 
preŃioasă! ”, trebuind să alegă una dintre cele două sume, adică S=65 sau S=124 pentru produsul P=244. 

Aşadar, Petru descompune în doi termeni cele două sume, adică: 
a) a sumei S=65=2+63, 3+62, 4+61, 5+60, 6+59, 7+58, 8+57, 9+56, 10+55, 11+54, 12+53, 13+52, 

14+51, 15+50, 16+49, 17+48, 18+47, 19+46, 20+45, 21+44, 22+43, 23+42, 24+41, 25+40, 26+39, 27+38, 28+37, 
29+36, 30+35, 31+34, 32+33 şi 

b) a sumei S=124=2+122, 3+121, 4+120, 5+119, 6+118, 7+117, 8+116, 9+115, 10+114, 11+113, 
12+112, 13+111, 14+110 ... dintre care trebuie să aleagă una dintre ele. 

Petru îşi dă seama, că dacă suma de la Sandu ar fi fost S=124, Sandu nu ar fi făcut afirmaŃia „De altfel nu 
văd nici o metodă prin care colegul Petru ar putea determina suma mea!.”  iar profesorul nu ar fi intervenit cu 
afirmaŃia : „I-ai dat lui Petru o informaŃie foarte preŃioasă!” , deoarece ar fi existat posibilitatea ca produsul să fie de 
forma 11·113 , iar el, Petru, ar fi găsit de la început cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat 
diferite ştiind şi suma lor, deci SUMA DE LA SANDU NU POATE FI SCRISĂ, CA SUMĂ A ORICĂROR DOUĂ 
NUMERE PRIME, rezultă că suma S=124 nu corespunde, pentru că are doi termeni numere prime, adică sumă pară – 
conform celebrei conjecturii a lui Goldbach, care spune că: Orice număr par mai mare decît 2 poate fi scris 
ca sumă a două numere prime – (cei subliniaŃi).   

Deci Petru are acum produsul P=244, pe care el îl ştie, de pe foaia de hîrtie şi suma S=65, care a rămas prin 
eliminarea sumei S=124. 

Rezultă că pentru produsul P=x1·x2=4·61=244 şi suma S=x1+x2=4+61=65, cele două numerele naturale strict 
mai mari ca unu, nu neapărat diferite sînt  x1=4 şi x2=61.      
 Şi astfel a aflat cele două numere, şi..... 
 

 „După o ora Petru îl sună la telefon pe Sandu şi-i spune:  
Profesorul a avut dreptate, am aflat numerele!” 
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A şasea fază (ziua a treia)  
– Aflarea celor două numere de către Sandu –  

 
Sandu reia calculele, după ce primeşte telefon de la Petru, unde acesta îi confirmă, că profesorul a avut 

dreptate şi că a aflat numerele. 
Sandu îşi dă seama imediat, că produsul P=244, care descompus în factori primi, apoi combinaŃi aceşti 

factori primi pentru a găsi cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite  este sigurul produs 
care îl are Petru, adică: P=244= (2·2·61) = 2·124, 4·61. 

Deci, Sandu pentru suma S=65, pe care el o ştie, de pe foaia de hîrtie, a aflat produsul P=244. 
Rezultă că pentru suma S=x1+x2=4+61=65 şi produsul P=x1·x2=4·61=244, cele două numerele naturale strict 

mai mari ca unu, nu neapărat diferite, sînt  x1=4 şi x2=61.   
      
 

AtenŃie !  
           Există totuşi posibilitatea ca numai Petru să afle suma, respectiv cele două numere naturale strict mai 
mari ca unu, nu neapărat diferite , iar Sandu să nu poată afla produsul, respectiv cele două numere naturale strict 
mai mari ca unu, nu neapărat diferite , în condiŃiile în care nu are o confirmare de la Petru, că şi-a rezolvat 
problema.   
 

 
A şaptea fază (ziua a treia)  

– Comunicarea celor două numere de către ambii elevi –  
  

„A doua zi ambii elevi au comunicat profesorului numerele respective; şi Sandu reuşise să le găsească.” 
  
 

A opta fază  
– Profesorul le spune celor doi elevi: Sînt sigur că între timp aŃi stat de vorbă! –  

 
„Ca răspuns profesorul le spune:  

Sînt sigur că între timp aŃi stat de vorbă! Tu Petru i-ai spus lui Sandu că ai găsit numerele?”  
 

 
A noua fază  

– Petru îl întreabă pe profesor: Dar cum aŃi aflat? –  
 

„Da! r ăspunde Petru. Dar cum aŃi aflat? adaugă el!”  
 

1) „Da! r ăspunde Petru. Dar cum aŃi aflat?”  
Pentru profesor răspunsul este : 
Pentru că problema a fost propusă de profesor şi comunicată elevilor spre rezolvare, el este singurul care 

înaintea tuturor ştie  :  
  a) suma ( S ), produsul ( P ) şi cele două numere naturale  x1 şi x2 strict mai mari ca unu, nu neapărat 
diferite;   
  b) că suma ( S ), produsul ( P ), precum şi perechea ( x1 , x2 ) de numere naturale strict mai mari ca 
unu, nu neapărat diferite sînt unice, de fapt alese intenŃionat aşa, altfel, problema s-ar fi complicat foarte mult ;  
  c) că rezolvarea problemei va fi un fel de joc de ping-pong între cei doi elevii, de altfel, rugîndu-i să 
nu comunice între ei ; 

d) că Petru nu poate rezolva problema, dacă nu ştie ceva legat de sumă (vezi cînd „Sandu adaugă : 
De altfel nu văd nici o metodă prin care colegul Petru ar putea determina suma mea! În acest moment profesorul 
intervine: I-ai dat lui Petru o informaŃie foarte preŃioasă.”)  ; şi 

 e) că Sandu nu poate rezolva problema , doar dacă are o confirmare de la Petru, că a rezolvat 
problema (vezi cînd „după o ora Petru îl sună la telefon pe Sandu şi-i spune: Profesorul a avut dreptate, am aflat 
numerele!”);   

A doua zi ambii elevi au comunicat profesorului numerele respective; şi Sandu reuşise să le găsească. 
Adică, Sandu a avut confirmarea lui Petru, că a rezolvat problema, şi astfel profesorul şi-a dat seama că elevii 

au vorbit între ei. 
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A zecea fază  
– Profesorul îi răspunde: Gîndeşte-te singur! –  

 
„Gîndeşte-te singur !  răspunde profesorul.”  

 
2) „Da! r ăspunde Petru. Dar cum aŃi aflat? adaugă el!  
Gîndeşte-te singur !  răspunde profesorul.” 
Pentru Petru răspunsul este : 
Pentru că l-a sunat pe Sandu şi i-a comunicat că a aflat numerele, Sandu a tras concluzia că produsul ( P ) 

este unic, precum şi perechea ( x1 , x2 ) de numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite – dacă nu avea 
această confirmare Sandu nu-şi putea rezolva problema – şi acest lucru îl realizează şi Petru cînd profesorul îi 
spune : Gîndeşte-te singur!   
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3) Cazul cînd Sandu are suma S=89 şi Petru are produsul P=1168. 

 
Vom afla cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite, din care sînt formate 

suma şi produsul, şi pe care elevii le ştiu – Sandu suma, respectiv Petru produsul – urmărind rezolvarea problemei 
în desfăşurare pe faze aşa cum au judecat, de altfel, şi elevii şi vom răspunde cum a dedus profesorul că elevii au 
vorbit între ei. 

   
 Prin urmare, la drum, că vorba lungă-i sărăcia omului. 
 

Prima fază (ziua întîi)  
– Înmînarea celor două foi de hîrtie de către profesor, care conŃineau suma pentru Sandu şi produsul pentru Petru,  

cu rugămintea să nu comunice între ei şi să deducă fiecare numerele alese de el – 
 

„Un profesor de matematică avea în clasă doi copii foarte inteligenŃi, şi în plus, cu cunoştinŃe deosebite de 
matematică, Sandu şi Petru. 

Într-o zi le spune:    
Am ales două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite. Pe aceste două foi de 

hîrtii am scris, pe prima pentru tine Sandu, pentru că iniŃiala prenumelui tău începe cu S, de la sumă, suma 
acestor numere, iar pe a doua pentru tine Petru, pentru că iniŃiala numelui începe cu P de la produs, 
produsul lor. V-aş ruga să nu comunicaŃi între voi şi să încercaŃi pînă mîine să deduceŃi fiecare numerele 
alese de mine.”  
  

Pentru a afla cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite , atît Sandu, cît şi 
Petru ar trebui să cunoască fiecare în parte şi suma (notată cu S), şi produsul (notat cu P) celor două numere.    

Apoi cu ajutorul ecuaŃiei x2-Sx+P = 0 să afle cele două necunoscute x1,2 =  
2

42 PSS −±
, x1 şi x2 fiind cele 

două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite.   

În ecuaŃia dată avem S = x1+x2 = 
a

b−  şi P = x1· x2 = 
a

c
, iar a, b şi c sînt coeficienŃii ecuaŃiei standard 

ax2+bx+c = 0, iar  x1,2 = 
a

acbb

2

42 −±−
 rădăcinile ecuaŃiei. 

Dar conform problemei avem după cum urmează: 
 

A doua fază (tot ziua întîi) 
 – Analizarea datelor primite de fiecare copil în parte şi răspunsul lor prompt, că este imposibil –  

 
 Aşadar Sandu a primit suma S - pe care el o ştie, de pe foaia de hîrtie, egală cu 89, şi i-ar mai trebui 
produsul, consideră el. 

Şi din această cauză, la prima vedere, Sandu consideră că deŃine date insuficiente şi nu se poate pronunŃa.  
La fel Petru a primit produsul P - pe care el îl ştie, de pe foaia de hîrtie, egal cu 1168, şi i-ar mai trebui suma, 

consideră el. 
Şi din această cauză, la prima vedere, Petru consideră şi el, că deŃine date insuficiente şi nu se poate pronunŃa.  
Aşadar, din această cauză: 
  „Amîndoi elevii au răspuns însă prompt:  

Este imposibil pentru că fiecare dintre noi deŃine date insuficiente”. 
 

A treia fază (tot ziua întîi)  
– Rugămintea profesorului să se mai gîndească pînă mîine (adică în ziua a doua) – 

 
„Profesorul a replicat:  

Mai gîndiŃi-vă pînă mîine, doar sînteŃi buni la matematică!” 
 
           Sandu continuă acasă şi observă, că în descompunerile sale în doi termeni ai sumei S - pe care el o ştie, nu 
poate avea ambii termeni, numere prime, adică : S=89=2+87, 3+86, 4+85, 5+84, 6+83, 7+82, 8+81, 9+80, 10+79, 
11+78, 12+77, 13+76, 14+75, 15+74, 16+73, 17+72, 18+71, 19+70, 20+69, 21+68, 22+67, 23+66, 24+65, 25+64, 
26+63, 27+62, 28+61, 29+60, 30+59, 31+58, 32+57, 33+56, 34+55, 35+54, 36+53, 37+52, 38+51, 39+50, 40+49, 
41+48, 42+47, 43+46, 44+45, dacă ar fi ambii termeni numere prime ar fi existat posibilitatea în care produsul lui 
Petru era un banal produs de două numere prime, şi deci imediat descoperit de Petru. 
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Mai departe Sandu află produsele posibile, dintre care numai unul este cel corespunzător, adică produsul pe 

care l-a primit Petru de la profesorul lor de matematică, implicit produsul căutat, pentru fiecare sumă formată din cei 
doi termeni în parte, şi care sînt enumeraŃi mai jos: 

Pentru suma S=89=2+87, avem produsul : P=174; 
Pentru suma S=89=3+86, avem produsul : P=258; 
Pentru suma S=89=4+85, avem produsul : P=340; 
Pentru suma S=89=5+84, avem produsul : P=420; 
Pentru suma S=89=6+83, avem produsul : P=498; 
Pentru suma S=89=7+82, avem produsul : P=574; 
Pentru suma S=89=8+81, avem produsul : P=648; 
Pentru suma S=89=9+80, avem produsul : P=720; 
Pentru suma S=89=10+79, avem produsul : P=790;   
Pentru suma S=89=11+78, avem produsul : P=858;  
Pentru suma S=89=12+77, avem produsul : P=924; 
Pentru suma S=89=13+76, avem produsul : P=988;  
Pentru suma S=89=14+75, avem produsul : P=1050; 
Pentru suma S=89=15+74, avem produsul : P=1110; 
Pentru suma S=89=16+73, avem produsul : P=1168; 
Pentru suma S=89=17+72, avem produsul : P=1224; 
Pentru suma S=89=18+71, avem produsul : P=1278;  
Pentru suma S=89=19+70, avem produsul : P=1330;  
Pentru suma S=89=20+69, avem produsul : P=1380; 
Pentru suma S=89=21+68, avem produsul : P=1428; 
Pentru suma S=89=22+67, avem produsul : P=1474; 
Pentru suma S=89=23+66, avem produsul : P=1518; 
Pentru suma S=89=24+65, avem produsul : P=1560; 
Pentru suma S=89=25+64, avem produsul : P=1600;  
Pentru suma S=89=26+63, avem produsul : P=1638;  
Pentru suma S=89=27+62, avem produsul : P=1674; 
Pentru suma S=89=28+61, avem produsul : P=1708; 
Pentru suma S=89=29+60, avem produsul : P=1740; 
Pentru suma S=89=30+59, avem produsul : P=1770; 
Pentru suma S=89=31+58, avem produsul : P=1798; 
Pentru suma S=89=32+57, avem produsul : P=1824; 
Pentru suma S=89=33+56, avem produsul : P=1848; 
Pentru suma S=89=34+55, avem produsul : P=1870; 
Pentru suma S=89=35+54, avem produsul : P=1890; 
Pentru suma S=89=36+53, avem produsul : P=1908; 
Pentru suma S=89=37+52, avem produsul : P=1924; 
Pentru suma S=89=38+51, avem produsul : P=1938; 
Pentru suma S=89=39+50, avem produsul : P=1950; 
Pentru suma S=89=40+49, avem produsul : P=1960; 
Pentru suma S=89=41+48, avem produsul : P=1968; 
Pentru suma S=89=42+47, avem produsul : P=1974;  
Pentru suma S=89=43+46, avem produsul : P=1978; 
Pentru suma S=89=44+45,  avem produsul : P=1980. 
În continuare Sandu descompune produsele de mai sus în factori primi, apoi combină aceşti factori primi 

pentru a găsi cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite, şi care prin înmulŃire dau 
produsule respective, implicit şi produsul căutat.  

P=174= (2·3·29) = 2·87, 3·58, 6·29 ; 
P=258= (2·3·43) = 2·129, 3·86, 6·43 ; 
P=340= (2·2·5·17) = 2·170, 4·85, 5·68, 10·34, 17·20 ; 
P=420= (2·2·3·5·7) = 2·210, 3·140, 4·105, 5·84, 6·70, 7·60, 10·42, 14·30, 15·28, 20·21 ; 
P=498= (2·3·83) = 2·249, 3·166, 6·83 ; 
P=574= (2·7·41) = 2·287, 7·82, 14·41 ; 
P=648= (2·2·2·3·3·3·3) = 2·324, 3·216, 4·162, 6·108, 8·81, 9·72, 12·54, 18·36, 24·27 ; 
P=720= (2·2·2·2·3·3·5) = 2·360, 3·240, 4·180, 5·144, 6·120, 9·80, 10·72, 12·60, 15·48, 18·40, 20·36, 24·30 ; 
P=790= (2·5·79) = 2·395, 5·158, 10·79 ; 
P=858= (2·3·11·13) = 2·429, 3·286, 6·143, 11·78, 13·66, 22·39, 26·33 ;   
P=924= (2·2·3·7·11) = 2·462, 3·308, 4·231, 6·154, 7·132, 11·84, 12·77, 14·66, 21·44, 22·42, 28·33 ; 
P=988= (2·2·13·19) = 2·494, 4·247, 13·76, 19·52, 26·38 ; 
P=1050= (2·3·5·5·7) = 2·525, 3·350, 5·210, 6·175, 7·150, 10·105, 14·75, 15·70, 21·50, 25·42, 30·35 ; 
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P=1110= (2·3·5·37) = 2·555, 3·370, 5·222, 6·185, 10·111, 15·74, 30·37 ; 
P=1168= (2·2·2·2·73) = 2·584, 4·292, 8·146, 16·73 ; 
P=1224= (2·2·2·3·3·17) = 2·612, 3·408, 4·306, 6·204, 8·153, 9·136, 12·102, 17·72, 18·68, 24·51, 34·36 ; 
P=1278= (2·3·3·71) = 2·639, 3·426, 6·213, 9·142, 18·71; 
P=1330= (2·5·7·19) = 2·665, 5·266, 7·190, 10·133, 14·95, 19·70, 35·38 ; 
P=1380= (2·2·3·5·23) = 2·690, 3·460, 4·345, 5·276, 6·230, 10·138, 12·115, 15·92, 20·69, 23·60 ; 
P=1428= (2·2·3·7·17) = 2·714, 3·476, 4·357, 6·238, 7·204, 12·119, 14·102, 17·84, 21·68, 28·51, 34·42 ; 
P=1474= (2·11·67) = 2·737, 11·134, 22·67 ; 
P=1518= (2·3·11·23) = 2·759, 3·506, 6·253, 11·138, 22·69, 23·66, 33·46 ; 
P=1560= (2·2·2·3·5·13) = 2·780, 3·520, 4·390, 5·312, 6·260, 8·195, 10·156, 12·130, 13·120, 15·104, 20·78, 
                                         24·65, 26·60, 30·52, 39·40 ;   
P=1600= (2·2·2·2·2·2·5·5) = 2·800, 4·400, 5·320, 8·200, 10·160, 16·100, 20·80, 25·64, 32·50, 40·40 ; 
P=1638= (2·3·3·7·13) = 2·819, 3·546, 6·273, 7·234, 9·182, 13·126, 14·117, 18·91, 21·78, 26·63, 39·42 ; 
P=1674= (2·3·3·3·31) = 2·837, 3·558, 6·278, 9·186, 18·93, 27·62, 31·54 ; 
P=1708= (2·2·7·61) = 2·854, 4·427, 7·244, 14·122, 28·61;   
P=1740= (2·2·3·5·29) = 2·870, 3·580, 4·435, 5·348, 6·290, 10·174, 12·145, 15·116, 20·87, 29·60, 30·58 ; 
P=1770= (2·3·5·59) = 2·885, 3·590, 5·354, 6·295, 10·177, 15·118, 30·59 ; 
P=1798= (2·29·31) = 2·899, 29·62, 31·58 ; 
P=1824= (2·2·2·2·2·3·19) = 2·912, 3·608, 4·456, 6·304, 8·228, 12·152, 16·114, 19·96, 24·76, 32·57, 38·48 ; 
P=1848= (2·2·2·3·7·11) = 2·924, 3·616, 4·462, 6·308, 7·264, 8·231, 11·168, 12·154, 14·132, 21·88, 22·84, 
                                         24·77, 28·66, 33·56, 42·44 ;  
P=1870= (2·5·11·17) = 2·935, 5·374, 10·187, 11·170, 17·110, 22·85, 34·55 ;  
P=1890= (2·3·3·3·5·7) = 2·945, 3·630, 5·378, 6·315, 7·270, 9·210, 10·189, 14·135, 15·126, 18·105, 21·90, 
                                       27·70, 30·63, 35·54, 42·45 ; 
P=1908= (2·2·3·3·53) = 2·954, 3·636, 4·477, 6·318, 9·212, 12·158, 18·106, 36·53 ; 
P=1924= (2·2·13·37) = 2·962, 4·481, 13·148, 26·74, 37·52 ; 
P=1938= (2·3·17·19) = 2·969, 3·646, 6·323, 17·114, 19·102, 34·57, 38·51 ;   
P=1950= (2·3·5·5·13) = 2·975, 3·650, 5·390, 6·325, 10·195, 13·150, 15·130, 25·78, 26·75, 30·65, 39·50 ; 
P=1960= (2·2·2·5·7·7) = 2·980, 4·490, 5·392, 7·280, 8·245, 10·196, 14·140, 20·98, 28·70, 35·56, 40·49 ; 
P=1968= (2·2·2·2·3·41) = 2·984, 3·656, 4·492, 6·328, 8·246, 12·164, 16·123, 24·82, 41·48 ; 
P=1974= (2·3·7·47) = 2·987, 3·658, 6·329, 7·282, 14·141, 21·94, 42·47 ; 
P=1978= (2·23·43) = 2·989, 23·86, 43·46 ; 
P=1980= (2·2·3·3·5·11) = 2 ·990, 3·660, 4·495, 5·396, 6·330, 9·220, 10·198, 11·180, 12·165, 15·132, 18·110, 
                                         20·99, 22·90, 30·66, 33·60, 36·55, 44·45. 

 ObŃinînd mai multe combinări pentru fiecare produs în parte, consideră că nu poate să se pronunŃe.   
Observă însă că rezultă mai multe sume pentru fiecare produs în parte, o problemă pentru Petru, gîndeşte el. 
Sandu crede că dacă Petru ar avea unul dintre produsele de mai sus, iar fi greu să-i găsească suma sa S=89 în 

sumele rezultate pentru fiecare produs în parte după ce ar înlătura în urma analizei: 
1) sumele pare – conform celebrei conjecturii a lui Goldbach, care spune că: Orice număr par  

mai mare decît 2 poate fi scris ca sumă a două numere prime – şi  
2) sumele impare care pot fi scrise ca: 2 + număr prim (2 fiind număr prim),  

deoarece toate produsele de mai sus ar avea cel puŃin două sume dintre care trebuie să aleagă.     
Aşadar, analizînd avem:  
Pentru produsul P=174, avem trei sume: 89, 61 şi 35, iar ele se scriu astfel:  

89=2+87; 
61=2+59 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
35=2+33, 

iar dintre ele se înlătură suma 61 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 89 şi 35. 
Pentru produsul P=258, avem trei sume: 131, 89 şi 49, iar ele se scriu astfel:  

131=2+129; 
89=2+87 şi 
49=2+47 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime, 

iar dintre ele se înlătură suma 49 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume 131şi 89. 
Pentru produsul P=340, avem cinci sume: 172, 89, 73, 44 şi 37, iar ele se scriu astfel:  

172= sumă pară; 
89=2+87; 
73=2+71 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
44= sumă pară şi 
37=2+35, 

iar dintre ele se înlătură sumele 172, 73 şi 44 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 89 şi 37. 
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Pentru produsul P=420, avem zece sume: 212, 143, 109, 89, 76, 67, 52, 44, 43 şi 41, iar ele se scriu astfel:  

212= sumă pară; 
143=2+141; 
109=2+107 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
89=2+87; 
76= sumă pară; 
67=2+65; 
52= sumă pară; 
44= sumă pară; 
43=2+41– unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
41=2+39, 

iar dintre ele se înlătură sumele 212, 109, 76, 52, 44 şi 43 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele patru sume 
rămase 143, 89, 67 şi 41. 

Pentru produsul P=498, avem trei sume: 251, 169 şi 89, iar ele se scriu astfel:  
251=2+249; 
169=2+167 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
89=2+87, 

iar dintre ele se înlătură suma 169 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 251 şi 89. 
Pentru produsul P=574, avem trei sume: 289, 89 şi 55, iar ele se scriu astfel:  

289=2+287; 
89=2+87 şi 
55=2+53 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere, 

iar dintre ele se înlătură suma 55 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 289 şi 89. 
Pentru produsul P=648, avem nouă sume: 326, 219, 166, 114, 89, 81, 66, 54 şi 51, iar ele se scriu astfel:  

326= sumă pară; 
219=2+217; 
166= sumă pară; 
114= sumă pară; 
89=2+87; 
81=2+79 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
66= sumă pară; 
54= sumă pară şi 
51=2+49, 

iar dintre ele se înlătură sumele 326, 166, 114, 81, 66 şi 54 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele trei sume 
rămase 219, 89 şi 51. 

Pentru produsul P=720, avem douăsprezece sume: 362, 243, 184, 149, 126, 89, 82, 72, 63, 58, 56 şi 54, iar ele 
se scriu astfel:  

362= sumă pară; 
243=2+241– unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
184= sumă pară; 
149=2+147; 
126= sumă pară;  
89=2+87; 
82= sumă pară;  
72= sumă pară;  
63=2+61 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
58= sumă pară;  
56= sumă pară şi 
54= sumă pară, 

iar dintre ele se înlătură sumele 362, 243, 184, 126, 82, 72, 63, 58, 56 şi 54 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre 
cele două sume rămase 149 şi 89. 

Pentru produsul P=790, avem trei sume: 397, 163 şi 89, iar ele se scriu astfel:  
397=2+395; 
163=2+161 şi 
89=2+87, 

iar Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele trei sume 397, 163 şi 89. 
Pentru produsul P=858, avem şapte sume: 431, 289, 149, 89, 79, 61 şi 59, iar ele se scriu astfel:  

431=2+429; 
289=2+287; 
149=2+147; 
89=2+87; 
79=2+77; 
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61=2+59– unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
59=2+57, 

iar dintre ele se înlătură suma 61 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele şase sume rămase 431, 289, 149, 89, 79 
şi 59. 

Pentru produsul P=924, avem unsprezece sume: 464, 311, 235, 160, 139, 95, 89, 80, 65, 64 şi 61, iar ele se 
scriu astfel:  

464= sumă pară; 
311=2+309; 
235=2+233 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
160= sumă pară; 
139=2+137 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
95=2+93; 
89=2+87; 
80= sumă pară; 
65=2+63; 
64= sumă pară şi 
61=2+59 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime, 

iar dintre ele se înlătură sumele 464, 235, 160, 139, 80, 64 şi 61 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele patru 
sume rămase 311, 95, 89 şi 65. 

Pentru produsul P=988, avem cinci sume: 496, 251, 89, 71 şi 64, iar ele se scriu astfel:  
496= sumă pară; 
251=2+249; 
89=2+87; 
71=2+69 şi 
64= sumă pară, 

iar dintre ele se înlătură sumele 496 şi 64 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele trei sume rămase 251, 89 şi 71. 
Pentru produsul P=1050, avem unsprezece sume: 527, 353, 215, 181, 157, 115, 89, 85, 71, 67 şi 65, iar ele se 

scriu astfel:  
527=2+525; 
353=2+351; 
215=2+213; 
181=2+179 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
157=2+155; 
115=2+113 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
89=2+87; 
85=2+83 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
71=2+69; 
67=2+65 şi 
65=2+63,  

iar dintre ele se înlătură sumele 181, 115 şi 85 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele opt sume rămase 527, 353, 
215, 157, 89, 71, 67 şi 65. 

Pentru produsul P=1110, avem şapte sume: 557, 373, 227, 191, 121, 89 şi 67, iar ele se scriu astfel:  
557=2+5555; 
373=2+371; 
227=2+225; 
191=2+189; 
121=2+119; 
89=2+87 şi 
67=2+65,  

iar Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele şapte sume 557, 373, 227, 191, 121, 89 şi 67. 
Pentru produsul P=1168, avem două sume: 586, 296, 154 şi 89, iar ele se scriu astfel:  

586= sumă pară; 
296= sumă pară; 
154= sumă pară şi 
89=2+87,  

iar dintre ele se înlătură sumele 586, 296 şi 154 şi lui Petru îi rămîne să aleagă singura sumă rămasă 89. 
Pentru produsul P=1224, avem unsprezece sume: 614, 411, 310, 210, 161, 145, 114, 89, 86, 75 şi 70, iar ele se 

scriu astfel:  
614= sumă pară; 
411=2+409 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
310= sumă pară; 
210= sumă pară; 
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161=2+159; 
145=2+143; 
114= sumă pară; 
89=2+87; 
86= sumă pară;  
75=2+73 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
70= sumă pară,  

iar dintre ele se înlătură sumele 614, 411, 310, 210, 114, 86, 75 şi 70 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele trei 
sume rămase 161, 145 şi 89. 

Pentru produsul P=1278, avem cinci sume: 641, 429, 219, 151 şi 89, iar ele se scriu astfel:  
641=2+639; 
429=2+427; 
219=2+217; 
151=2+149 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
89=2+87, 

iar dintre ele se înlătură suma 151 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele patru sume rămase 641, 429, 219 şi 89. 
Pentru produsul P=1330, avem şapte sume: 667, 271, 197, 143, 109, 89 şi 73, iar ele se scriu astfel:  

667=2+665; 
271=2+269 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
197=2+195;  
143=2+141; 
109=2+107 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
89=2+87 şi 
73=2+71 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime,  

iar dintre ele se înlătură sumele 271, 109 şi 73 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele patru sume rămase 667, 
197, 143 şi 89. 

Pentru produsul P=1380, avem zece sume: 692, 463, 349, 281, 236, 148, 127, 107, 89 şi 83, iar ele se scriu 
astfel:  

692= sumă pară;  
463=2+461 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
349=2+347 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime;  
281=2+279;  
236= sumă pară;  
148= sumă pară;  
127=2+125;  
107=2+105;  
89=2+87 şi 
83=2+81, 

iar dintre ele se înlătură sumele 692, 463, 349, 236 şi 148 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele cinci sume 
rămase 281, 127, 107, 89 şi 83. 

Pentru produsul P=1428, avem unsprezece sume: 716, 479, 361, 244, 211, 131, 116, 101, 89, 79 şi 76, iar ele 
se scriu astfel:  

716= sumă pară; 
479=2+477;   
361=2+359 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
244= sumă pară; 
211=2+209;   
131=2+129;   
116= sumă pară; 
101=2+99;   
89=2+87; 
79=2+77 şi 
76= sumă pară, 

iar dintre ele se înlătură sumele 716, 361, 244, 116 şi 76 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele şase sume rămase 
479, 211, 131, 101, 89 şi 79.  

Pentru produsul P=1474, avem trei sume: 739, 145 şi 89, iar ele se scriu astfel:  
739=2+735;  
145=2+143 şi  
89=2+87, 

iar Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele trei sume 739, 145 şi 89. 
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Pentru produsul P=1518, avem şapte sume: 761, 509, 259, 149, 91, 89 şi 79, iar ele se scriu astfel:  

761=2+759;   
509=2+507;   
259=2+257 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime;   
149=2+147;   
91=2+89 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime;    
89=2+87 şi 
79=2+77, 

iar dintre ele se înlătură sumele 259 şi 91 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele cinci sume rămase 761, 509, 
149, 89 şi 79.  

Pentru produsul P=1560, avem cincisprezece sume: 782, 523, 394, 317, 266, 203, 166, 142, 133, 119, 98, 89, 
86, 82 şi 79, iar ele se scriu astfel:  

782= sumă pară; 
523=2+521 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime;   
394= sumă pară; 
317=2+315;   
266= sumă pară; 
203=2+201;   
166= sumă pară; 
142= sumă pară; 
133=2+131 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime;  
119=2+117;   
98= sumă pară; 
89=2+87; 
86= sumă pară; 
82= sumă pară şi 
79=2+77, 

iar dintre ele se înlătură sumele 782, 523, 394, 266, 166, 142, 133, 98, 86 şi 82 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre 
cele cinci sume rămase 317, 203, 119, 89 şi 79.  

Pentru produsul P=1600, avem zece sume: 802, 404, 325, 208, 170, 116, 100, 89, 82 şi 80, iar ele se scriu 
astfel:  

802= sumă pară; 
404= sumă pară; 
325=2+323;   
208= sumă pară; 
170= sumă pară; 
116= sumă pară; 
100= sumă pară; 
89=2+87; 
82= sumă pară şi 
80= sumă pară, 

iar dintre ele se înlătură sumele 802, 404, 208, 170, 116, 100, 82 şi 80 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele 
două sume rămase 325 şi 89.  

Pentru produsul P=1638, avem unsprezece sume: 821, 549, 279, 241, 191, 139, 131, 109, 99, 89 şi 81, iar ele 
se scriu astfel:  

821=2+819;   
549=2+547 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime;   
279=2+277 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime;   
241=2+239 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime;   
191=2+189;   
139=2+137 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime;   
131=2+129;   
109=2+107 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime;   
99=2+97 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime;   
89=2+87 şi 
81=2+79 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime, 

iar dintre ele se înlătură sumele 549, 279, 241, 139, 109, 99 şi 81 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele patru 
sume rămase 821, 191, 131 şi 89.  

Pentru produsul P=1674, avem şapte sume: 839, 561, 284, 195, 111, 89 şi 85, iar ele se scriu astfel:   
839=2+837; 
561=2+559;  
284= sumă pară; 
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195=2+193 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime;  
111=2+109 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime;  
89=2+87 şi 
85=2+83 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime, 

iar dintre ele se înlătură sumele 284, 195, 111 şi 85 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele trei sume rămase 839, 
561 şi 89.  

Pentru produsul P=1708, avem cinci sume: 856, 431, 251, 136 şi 89, iar ele se scriu astfel: 
284= sumă pară;  
431=2+429;  
251=2+249; 
136= sumă pară şi  
89=2+87, 

iar dintre ele se înlătură sumele 284 şi 136 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele trei sume rămase 431, 251 şi 
89.  

Pentru produsul P=1740, avem unsprezece sume: 872, 583, 439, 353, 296, 184, 157, 131, 107, 89 şi 88, iar ele 
se scriu astfel: 

872= sumă pară;  
583=2+581;  
439=2+437; 
353=2+351; 
296= sumă pară;  
184= sumă pară;  
157=2+155; 
131=2+129; 
107=2+105; 
89=2+87 şi 
88= sumă pară, 

iar dintre ele se înlătură sumele 872, 296, 184 şi 88 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele şapte sume rămase 
583, 439, 353, 157, 131, 107 şi 89.  

Pentru produsul P=1770, avem şapte sume: 887, 593, 359, 301, 187, 133 şi 89, iar ele se scriu astfel: 
887=2+885;  
593=2+591; 
359=2+357; 
301=2+299; 
187=2+185; 
133=2+131 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
89=2+87, 

iar dintre ele se înlătură suma 131 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele şase sume rămase 887, 593, 359, 301, 
187 şi 89.  

Pentru produsul P=1798, avem trei sume: 901, 91 şi 89, iar ele se scriu astfel: 
901=2+899;  
91=2+89 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
89=2+87, 

iar dintre ele se înlătură suma 91 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 901 şi 89.  
Pentru produsul P=1824, avem unsprezece sume: 914, 611, 460, 310, 236, 164, 130, 115, 100, 89 şi 86, iar ele 

se scriu astfel: 
914= sumă pară;  
611=2+609; 
460= sumă pară;  
310= sumă pară;  
236= sumă pară;  
164= sumă pară;  
130= sumă pară;  
115=2+113 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
100= sumă pară;  
89=2+87 şi 
86= sumă pară,  

iar dintre ele se înlătură sumele 914, 460, 310, 236, 164, 130, 115, 100 şi 86 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre 
cele două sume rămase 611 şi 89.  
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Pentru produsul P=1848, avem cincisprezece sume: 926, 619, 466, 314, 271, 239, 179, 166, 146, 109, 106, 

101, 94, 89 şi 86, iar ele se scriu astfel: 
926= sumă pară;  
619=2+617 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
466= sumă pară;  
314= sumă pară; 
271=2+269 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
239=2+237;  
179=2+177;  
166= sumă pară;  
146= sumă pară;  
109=2+107 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime;  
106= sumă pară;  
101=2+99;  
94= sumă pară;  
89=2+87 şi 
86= sumă pară,  

iar dintre ele se înlătură sumele 926, 619, 466, 314, 271, 166, 146, 109, 106, 94 şi 86 şi Petru trebuie să aleagă o sumă 
dintre cele patru sume rămase 239, 179, 101 şi 89. 

Pentru produsul P=1870, avem şapte sume: 937, 379, 197, 181, 127, 107 şi 89, iar ele se scriu astfel: 
937=2+935; 
379=2+377; 
197=2+195; 
181=2+179 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
127=2+125; 
107=2+105 şi 
89=2+87, 

iar dintre ele se înlătură suma 181 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele şase sume rămase 937, 379, 197, 127, 
107 şi 89.  

Pentru produsul P=1890, avem cincisprezece sume: 947, 633, 383, 321, 277, 219, 199, 149, 141, 123, 111, 97, 
93, 89 şi 87, iar ele se scriu astfel: 

947=2+945; 
633=2+631 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
383=2+381; 
321=2+319; 
277=2+275; 
219=2+217; 
199=2+197 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
149=2+147; 
141=2+139 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
123=2+121; 
111=2+109 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
97=2+95; 
93=2+91; 
89=2+87 şi 
87=2+85,  

iar dintre ele se înlătură sumele 633, 199, 141 şi 111 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele unsprezece sume 
rămase 947, 383, 321, 277, 219, 149, 123, 97, 93, 89 şi 87.  

Pentru produsul P=1908, avem opt sume: 956, 639, 481, 324, 221, 170, 124 şi 89, iar ele se scriu astfel: 
956= sumă pară;  
639=2+637; 
481=2+479 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
324= sumă pară;  
221=2+219; 
170= sumă pară;  
124= sumă pară şi  
89=2+87, 

iar dintre ele se înlătură sumele 956, 481, 324, 170 şi 124 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele trei sume 
rămase 639, 221 şi 89.  
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Pentru produsul P=1924, avem cinci sume: 964, 485, 161, 100 şi 89, iar ele se scriu astfel: 

964= sumă pară;  
485=2+483; 
161=2+159; 
100= sumă pară şi  
89=2+87, 

iar dintre ele se înlătură sumele 964 şi 100 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele trei sume rămase 485, 161 şi 
89.  

Pentru produsul P=1938, avem şapte sume: 971, 649, 329, 131, 121, 91 şi 89, iar ele se scriu astfel: 
971=2+969; 
649=2+647 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
329=2+327; 
131=2+129; 
121=2+119; 
91=2+89 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
89=2+87, 

iar dintre ele se înlătură sumele 649 şi 91 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele cinci sume rămase 971, 329, 
131, 121 şi 89.  

Pentru produsul P=1950, avem unsprezece sume: 977, 653, 395, 331, 205, 163, 145, 103, 101, 95 şi 89, iar ele 
se scriu astfel: 

977=2+975; 
653=2+651; 
395=2+393; 
331=2+329; 
205=2+203; 
163=2+161; 
145=2+143; 
103=2+101 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
101=2+99; 
95=2+93 şi 
89=2+87, 

iar dintre ele se înlătură suma 103 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele zece sume rămase 977, 653, 395, 331, 
205, 163, 145, 101, 95 şi 89.  

Pentru produsul P=1960, avem unsprezece sume: 982, 494, 397, 287, 253, 206, 154, 118, 98, 91 şi 89, iar ele 
se scriu astfel: 

982= sumă pară;  
494= sumă pară;  
397=2+395; 
287=2+285; 
253=2+251 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
206= sumă pară;  
154= sumă pară;  
118= sumă pară;  
98= sumă pară;  
91=2+89 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
89=2+87, 

iar dintre ele se înlătură sumele 982, 494, 253, 206, 154, 118, 98 şi 91 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele trei 
sume rămase, 397, 287 şi 89.  

Pentru produsul P=1968, avem nouă sume: 986, 659, 496, 334, 254, 176, 139, 106 şi 89, iar ele se scriu astfel: 
986= sumă pară;  
659=2+657; 
496= sumă pară;  
334= sumă pară;  
254= sumă pară;  
176= sumă pară;  
139=2+137 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
106= sumă pară şi  
89=2+87, 

iar dintre ele se înlătură sumele 986, 496, 334, 254, 176, 139 şi 106 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două 
sume rămase, 659 şi 89.  
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Pentru produsul P=1974, avem şapte sume: 989, 661, 335, 289, 155, 115 şi 89, iar ele se scriu astfel: 

989=2+987; 
661=2+659 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
335=2+333; 
289=2+287; 
155=2+153; 
115=2+113 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
89=2+87, 

iar dintre ele se înlătură sumele 661 şi 115 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele cinci sume rămase, 989, 335, 
289, 155 şi 89.  

Pentru produsul P=1978, avem şapte sume: 991, 109 şi 89, iar ele se scriu astfel: 
991=2+989; 
109=2+107 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi  
89=2+87, 

iar dintre ele se înlătură suma 109 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase, 991 şi 89.  
Pentru produsul P=1980, avem şaptesprezece sume: 992, 663, 499, 401, 336, 229, 208, 191, 177, 147, 128, 

119, 112, 96, 93, 91 şi 89, iar ele se scriu astfel: 
992= sumă pară;  
663=2+661 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
499=2+497; 
401=2+399; 
336= sumă pară;  
229=2+227 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime; 
208= sumă pară;  
191=2+189; 
177=2+175; 
147=2+145; 
128= sumă pară;  
119=2+117; 
112= sumă pară;  
96= sumă pară; 
93=2+91; 
91=2+89 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
89=2+87, 

iar dintre ele se înlătură sumele 992, 663, 336, 229, 208, 128, 112, 96 şi 91 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre 
cele opt sume rămase, 499, 401, 191, 177, 147, 119, 93 şi 89.  

În concluzie dacă produsul lui Petru ar fi P=1168 cu patru sume: 586, 296, 154 şi 89 şi înlăturînd sumele 586, 
296 şi 154 fiind sume pare, lui Petru i-ar rămîne singura sumă S=89. 

Iar dacă Petru i-ar afla suma şi apoi cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite, 
unde Sandu ştie sigur că SUMA NU POATE FI SCRISĂ, CA SUMĂ A ORICĂROR DOUĂ NUMERE PRIME, atunci 
el, Sandu, ar şti, tot sigur, că produsul este P=1168, gîndeşte el.   

Deci, totul depinde de Petru. 
 

Petru  continuă şi el acasă să descompună produsul P - pe care el îl ştie, în factori primi.  
Produsul P=1168 se descompune în următorii factori primi : 2, 2, 2, 2 şi 73. 
Mai departe încearcă să combine în toate modurile posibile aceşti factori primi, pentru a găsi cele două numere 

naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite şi care prin înmulŃire dau produsul P=1168.  
Aceste numere sînt :  
16·73 =P=1168, 
8·146 =P=1168, 
4·292 =P=1168 şi 
2·584 =P=1168.  
În continuare Petru află suma factorilor produselor respective, şi acestea sînt :  
Pentru produsul P=16·73, avem suma : S=16+73=89,  
Pentru produsul P=8·146, avem suma : S=8+146=154, 
Pentru produsul P=4·292, avem suma : S=4+292=296, iar 
Pentru produsul P=2·584, avem suma : S=2+584=586. 
El, Petru, observă că există 4 sume posibile dintre care numai una este cea corespunzătoare, adică suma pe 

care a primit-o Sandu de la profesorul lor de matematică, implicit suma căutată .  
Fiind mai multe sume consideră că nu poate să se pronunŃe. 
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A patra fază (ziua a doua)  

– Răspunsul copiilor şi rugămintea profesorului să se mai gîndească pînă mîine (adică în ziua a treia) – 
 

„A doua zi la întîlnirea cu profesorul are loc discuŃia:  
AŃi găsit numerele? întreabă profesorul. 
Nu! răspund elevii, după care Sandu adaugă: De altfel nu văd nici o metodă prin care 

colegul Petru ar putea determina suma mea!. 
În acest moment profesorul intervine:  

I-ai dat lui Petru o informaŃie foarte preŃioasă! Mai gîndiŃi-vă amîndoi pînă mîine!” 
  

A cincia fază (ziua a treia)  
– Aflarea celor două numere de către Petru –  

 
Petru reia calculele, avînd în vedere informaŃia lui Sandu „ De altfel nu văd nici o metodă prin care 

colegul Petru ar putea determina suma mea!” şi intervenŃia profesorului „ I-ai dat lui Petru o informaŃie foarte 
preŃioasă! ”, trebuind să alegă una dintre cele patru sume, adică S=89 sau S=154 sau S=296 sau S=586 pentru 
produsul P=1168. 

Aşadar, Petru descompune în doi termeni cele patru sume, adică: 
a) a sumei S=89=2+87, 3+86, 4+85, 5+84, 6+83, 7+82, 8+81, 9+80, 10+79, 11+78, 12+77, 

13+76, 14+75, 15+74, 16+73, 17+72, 18+71, 19+70, 20+69, 21+68, 22+67, 23+66, 24+65, 25+64, 26+63, 27+62, 
28+61, 29+60, 30+59, 31+58, 32+57, 33+56, 34+55, 35+54, 36+53, 37+52, 38+51, 39+50, 40+49, 41+48, 42+47, 
43+46, 44+45; 

b) a sumei S=154=2+152, 3+151, 4+150, 5+149, ...  ; 
  c) a sumei S=296=2+294, 3+293, 4+292, 5+291, ... şi 
  d) a sumei S=586=2+584, 3+583, 4+582, 5+581, 6+580, .....17+569, 18+568, .... dintre care trebuie să 
aleagă una dintre ele.                       

 Petru îşi dă seama, că dacă suma de la Sandu ar fi fost S=154 sau S=296  sau S=586, Sandu nu ar fi făcut 
afirmaŃia „De altfel nu văd nici o metodă prin care colegul Petru ar putea determina suma mea!.”  iar profesorul nu ar 
fi intervenit cu afirmaŃia : „I-ai dat lui Petru o informaŃie foarte preŃioasă!” , deoarece ar fi existat posibilitatea ca 
produsul să fie de forma 3·151 sau de forma 5·149 pentru suma S=154 sau de forma 3·293 pentru suma S=296 sau de 
forma 17·569 pentru suma S=586, iar el, Petru, ar fi găsit de la început cele două numere naturale strict mai mari ca 
unu, nu neapărat diferite ştiind şi suma lor, deci SUMA DE LA SANDU NU POATE FI SCRISĂ, CA SUMĂ A 
ORICĂROR DOUĂ NUMERE PRIME, rezultă că sumele S=154, S=296 şi S=586 nu corespund, pentru că au doi 
termeni numere prime, adică sume pare – conform celebrei conjecturii a lui Goldbach, care spune că: Orice 
număr par mai mare decît 2 poate fi scris ca sumă a două numere prime – (cei subliniaŃi).  

Deci Petru are acum produsul P=1168, pe care el îl ştie, de pe foaia de hîrtie şi suma S=89, care a rămas prin 
eliminarea sumelor S=154, S=296 şi S=586. 
 

Rezultă că pentru produsul P=x1·x2=16·73=1168 şi suma S=x1+x2=16+73=89, cele două numerele naturale 
strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite sînt  x1=16 şi x2=73.      
 Şi astfel a aflat cele două numere, şi..... 
 

 „După o ora Petru îl sună la telefon pe Sandu şi-i spune:  
Profesorul a avut dreptate, am aflat numerele!” 

 
A şasea fază (ziua a treia)  

– Aflarea celor două numere de către Sandu –  
 

Sandu reia calculele, după ce primeşte telefon de la Petru, unde acesta îi confirmă, că profesorul a avut 
dreptate şi că a aflat numerele. 

Sandu îşi dă seama imediat, că produsul P=1168, care descompus în factori primi, apoi combinaŃi aceşti 
factori primi pentru a găsi cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite este sigurul produs 
pe care îl are Petru, adică: P=1168=(2·2·2·2·73) = 2·584, 4·292, 8·146, 16·73. 

Deci, Sandu pentru suma S=89, pe care el o ştie, de pe foaia de hîrtie, a aflat şi produsul P=1168. 
Rezultă că pentru suma S=x1+x2=16+73=89 şi produsul P=x1·x2=16·73=1168, cele două numerele naturale 

strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite sînt  x1=16 şi x2=73.   
      
AtenŃie !  

           Există totuşi posibilitatea ca numai Petru să afle suma, respectiv cele două numere naturale strict mai 
mari ca unu, nu neapărat diferite , iar Sandu să nu poată afla produsul, respectiv cele două numere naturale strict 
mai mari ca unu, nu neapărat diferite   în condiŃiile în care nu are o confirmare de la Petru, că şi-a rezolvat 
problema.   
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A şaptea fază (ziua a treia)  

– Comunicarea celor două numere de către ambii elevi –  
  

„A doua zi ambii elevi au comunicat profesorului numerele respective; şi Sandu reuşise să le găsească.” 
  

A opta fază  
– Profesorul le spune celor doi elevi: Sînt sigur că între timp aŃi stat de vorbă! –  

 
„Ca răspuns profesorul le spune:  

Sînt sigur că între timp aŃi stat de vorbă! Tu Petru i-ai spus lui Sandu că ai găsit numerele?”  
 

A noua fază  
– Petru îl întreabă pe profesor: Dar cum aŃi aflat? –  

 
„Da! r ăspunde Petru. Dar cum aŃi aflat? adaugă el!”  
 

1) „Da! r ăspunde Petru. Dar cum aŃi aflat?”  
Pentru profesor răspunsul este : 
Pentru că problema a fost propusă de profesor şi comunicată elevilor spre rezolvare, el este singurul care 

înaintea tuturor ştie  :  
  a) suma ( S ), produsul ( P ) şi cele două numere naturale  x1 şi x2 strict mai mari ca unu, nu neapărat 
diferite;   
  b) că suma ( S ), produsul ( P ), precum şi perechea ( x1 , x2 ) de numere naturale strict mai mari ca 
unu, nu neapărat diferite sînt unice, de fapt alese intenŃionat aşa, altfel, problema s-ar fi complicat foarte mult ;  
  c) că rezolvarea problemei va fi un fel de joc de ping-pong între cei doi elevii, de altfel, rugîndu-i să 
nu comunice între ei ; 

d) că Petru nu poate rezolva problema, dacă nu ştie ceva legat de sumă (vezi cînd „Sandu adaugă : 
De altfel nu văd nici o metodă prin care colegul Petru ar putea determina suma mea! În acest moment profesorul 
intervine: I-ai dat lui Petru o informaŃie foarte preŃioasă.”)  ; şi 

 e) că Sandu nu poate rezolva problema , doar dacă are o confirmare de la Petru, că a rezolvat 
problema (vezi cînd „după o ora Petru îl sună la telefon pe Sandu şi-i spune: Profesorul a avut dreptate, am aflat 
numerele!”);   

A doua zi ambii elevi au comunicat profesorului numerele respective; şi Sandu reuşise să le găsească. 
Adică, Sandu a avut confirmarea lui Petru, că a rezolvat problema, şi astfel profesorul şi-a dat seama că elevii 

au vorbit între ei. 
 

A zecea fază  
– Profesorul îi răspunde: Gîndeşte-te singur! –  

 
„Gîndeşte-te singur !  răspunde profesorul.”  

 
2) „Da! r ăspunde Petru. Dar cum aŃi aflat? adaugă el!  
Gîndeşte-te singur !  răspunde profesorul.” 
Pentru Petru răspunsul este : 
Pentru că l-a sunat pe Sandu şi i-a comunicat că a aflat numerele, Sandu a tras concluzia că produsul ( P ) 

este unic, precum şi perechea ( x1 , x2 ) de numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite – dacă nu avea 
această confirmare Sandu nu-şi putea rezolva problema – şi acest lucru îl realizează şi Petru cînd profesorul îi 
spune : Gîndeşte-te singur!   

 
Şi cu asta am terminat, cred eu ... dar ... 
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Modul de gîndire fiind acelaşi, vom considera produsul P=52 pentru Petru şi suma S=17  pentru Sandu pe 
care le-a scris profesorul pe cele două foi de hîrtie şi le-a dat elevilor cerîndu-le să afle cele două numerele alese de el, 
adică cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite . 
 
            Deoarece problema cere găsirea celor două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite de 
către cei doi copii, unde ei au suma şi produsul – Sandu suma, respectiv Petru produsul – şi datorită faptului că 

există posibilitatea să avem un alt produs în alte submulŃimi de produse posibile corespunzătoare unor sume care nu 
se repetă în celelalte submulŃimi de produse posibile, cu o pereche de numere naturale strict 
mai mari ca unu, nu neapărat diferite – în tabelul ajutător:  MULłIMEA TUTUROR PRODUSELOR 

POSIBILE  pentru fiecare sumă din mulŃimea acelor sume care nu pot fi scrise ca sumă de 
două numere prime, – atunci vom pune condiŃia ca suma celor două numere naturale strict mai mari ca unu, nu 
neapărat diferite S= x1+x2≤ 100 şi astfel nu mai există posibilitatea să avem un alt produs în alte submulŃimi de 

produse posibile corespunzătoare unor sume care nu se repetă în celelalte submulŃimi de produse 
posibile. 

 
 În acest caz vom avea la această problemă cu două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat 

diferite şi o condiŃie în plus, adică suma S=x1+ x2≤ 100 şi pe care o vom rezolva în aceste condiŃii.  
 
Dăm în continuare problema şi rezolvarea ei. 

 
 

Problemă cu doi copii foarte inteligenŃi – şi suma S=x1+ x2≤ 100  – 
 
Un profesor de matematică avea în clasă doi copii foarte inteligenŃi, şi în plus, cu cunoştinŃe 

deosebite de matematică, Sandu şi Petru.  
Într-o zi le spune:  

Am ales două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite şi suma 
 lor S= x1+x2≤ 100. Pe aceste două foi de hîrtii am scris, pe prima pentru tine Sandu, pentru că iniŃiala 
prenumelui tău începe cu S, de la sumă, suma acestor numere, iar pe a doua pentru tine Petru, pentru că 
iniŃiala numelui începe cu P de la produs, produsul lor. V-aş ruga să nu comunicaŃi între voi şi să încercaŃi 
pînă mîine să deduceŃi fiecare numerele alese de mine. 

Amîndoi elevii au răspuns însă prompt:  
Este imposibil pentru că fiecare dintre noi deŃine date insuficiente. 

Profesorul a replicat:  
Mai gîndiŃi-vă pînă mîine, doar sînteŃi buni la matematică! 

A doua zi la întîlnirea cu profesorul are loc discuŃia:  
AŃi găsit numerele? întreabă profesorul. 
Nu! răspund elevii, după care Sandu adaugă: De altfel nu văd nici o metodă prin care 

colegul Petru ar putea determina suma mea! 
În acest moment profesorul intervine:  

I-ai dat lui Petru o informaŃie foarte preŃioasă! Mai gîndiŃi-vă amîndoi pînă mîine!  
După o ora Petru îl sună la telefon pe Sandu şi-i spune:  

Profesorul a avut dreptate, am aflat numerele!  
A doua zi ambii elevi au comunicat profesorului numerele respective; şi Sandu reuşise să le 

 găsească.   
Ca răspuns profesorul le spune:  

Sînt sigur că între timp aŃi stat de vorbă! Tu Petru i-ai spus lui Sandu că ai găsit 
 numerele?  

Da! răspunde Petru. Dar cum aŃi aflat? adaugă el!  
Gîndeşte-te singur !  răspunde profesorul. 

Cunoscînd această scurtă poveste puteŃi să ne spuneŃi care erau numerele?   
Cum au judecat cei doi elevi? 
Cum a dedus profesorul că elevii au vorbit între ei?   
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Rezolvarea „ Problemei cu doi copii foarte inteligenŃi – şi suma S=x1+ x2 ≤ 100  –” în aceste condiŃii  

 
 Această problemă necesită rezolvarea în două etape, adică:  
1) să aflăm mai întîi suma şi produsul pe care profesorul le-a scris pe cele două foi de hîrtie şi le-a dat elevilor şi   
2) să aflăm apoi, cum au judecat elevii în găsirea celor două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat 
diferite şi suma lor S= x1+x2 ≤ 100 din care sînt formate suma şi produsul, şi pe care ei le ştiu – Sandu suma, 
respectiv Petru produsul – dar în acelaşi timp, să răspundem cum a dedus profesorul că elevii au vorbit între ei. 
   

1) Să aflăm mai întîi suma şi produsul pe care profesorul le-a scris pe cele două foi de hîrtie şi le-a dat elevilor  
 

Aşadar, noi trebuie să aflăm mai întîi şi suma, şi produsul pe care profesorul le-a scris pe cele două foi de 
hîrtie şi le-a dat elevilor pentru a putea apoi să aflăm cum au judecat elevii în găsirea celor două numere naturale 
strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite şi suma lor S= x1+x2 ≤ 100 din care sînt formate suma şi produsul, şi pe 
care ei le ştiu – Sandu suma, respectiv Petru produsul – dar în acelaşi timp, să răspundem cum a dedus profesorul 
că elevii au vorbit între ei. 

Pentru acest lucru ne vom folosi şi de afirmaŃiile din problemă. 
 
Astfel, „Un profesor de matematică avea în clasă doi copii foarte inteligenŃi, şi în plus, cu cunoştinŃe 

deosebite de matematică, Sandu şi Petru. 
Într-o zi le spune:  

Am ales două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite şi suma lor S= x1+x2≤ 100. 
 Pe aceste două foi de hîrtii am scris, pe prima pentru tine Sandu, pentru că iniŃiala prenumelui tău începe cu S, de la 
sumă, suma acestor numere, iar pe a doua pentru tine Petru, pentru că iniŃiala numelui începe cu P de la produs, 
produsul lor. V-aş ruga să nu comunicaŃi între voi şi să încercaŃi pînă mîine să deduceŃi fiecare numerele alese de 
mine.” 

Dar pentru a afla cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite atît Sandu, cît şi 
Petru ar trebui să cunoască fiecare în parte şi suma (notată cu S), şi produsul (notat cu P) celor două numere.    

Apoi cu ajutorul ecuaŃiei x2-Sx+P = 0 să afle cele două necunoscute x1,2 =  
2

42 PSS −±
, x1 şi x2 fiind cele 

două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite.   

În ecuaŃia dată avem S = x1+x2 = 
a

b−  şi P = x1· x2 = 
a

c
, iar a, b şi c sînt coeficienŃii ecuaŃiei standard 

ax2+bx+c = 0, iar  x1,2 = 
a

acbb

2

42 −±−
 rădăcinile ecuaŃiei.  

Aşadar,  
„Amîndoi elevii au răspuns însă prompt:  

Este imposibil pentru că fiecare dintre noi deŃine date insuficiente. 
Profesorul a replicat:  

Mai gîndiŃi-vă pînă mîine, doar sînteŃi buni la matematică!”   
  
Adică, dacă produsul lui Petru ar fi fost format dintr-o pereche de numere naturale strict mai mari ca 

unu, nu neapărat diferite  ( x1 , x2 ) a oricăror două numere prime din şirul de numere prime: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 
19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 şi suma lor S= x1+x2≤ 100 – prime amîndouă – atunci Petru şi-ar fi dat seama 
imediat şi de suma lui Sandu. 

 
  De asemenea, Sandu ştie matematică şi ştie, de altfel, că dacă perechea de numere naturale strict mai mari 

ca unu, nu neapărat diferite  ( x1 , x2 ) a oricăror două numere prime din şirul de numere prime: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 
17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 şi suma lor S= x1+x2 ≤ 100 – care ar fi putut da produsul lui Petru – ar fi fost 
prime amîndouă, atunci Petru şi-ar fi dat seama imediat şi de suma lui Sandu. 

  
Or, Sandu  are suma S şi ŞTIE SIGUR, că cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat 

diferite  ( x1 , x2 ) şi suma lor S= x1+x2≤ 100  care dau produsul lui Petru, nu sînt prime amîndouă şi informaŃia 
aceasta o deduce din suma pe care o are el scrisă pe foaia de hîrtie  
 

Adică suma lui Sandu, descompusă în doi termeni nu conŃine două numere naturale strict mai mari ca 
unu, nu neapărat diferite  ( x1 , x2 ) şi suma lor S= x1+x2 ≤ 100  – prime amîndouă –. 
  

Rezultă că SUMA DE LA SANDU NU POATE FI SCRISĂ CA SUMĂ A ORICĂROR DOUĂ NUMERE 
PRIME, iar pentru a afla mulŃimea sumelor vom face următori paşi:  
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Vom înlătura acele sume care nu satisfac afirmaŃia: SUMA DE LA SANDU NU POATE FI SCRISĂ CA 

SUMĂ A ORICĂROR DOUĂ NUMERE PRIME, iar numerele care formează sumele trebuie să fie două numere 
naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite.  

 
Aşadar:  

a) - Sumele 1, 2 şi 3 nu pot fi scrise ca sumă de două numere naturale strict mai mari ca unu, nu 
neapărat diferite  şi se înlătură ;     

b) - Sumele pare se înlătură deoarece conform celebrei conjecturii a lui Goldbach, care 
prevede că: Orice număr par mai mare decît 2 poate fi scris ca sumă a două numere prime ; 
  c) - Sumele impare care sînt egale cu : 2 + număr prim  se înlătură (2 fiind număr prim). 
 
 

Dăm mai jos lista 2 cu mulŃimea sumelor care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, după ce au 
fost înlăturate acele sume care nu satisfac afirmaŃia de mai sus.  

 
Lista 2 – Mul Ńimea sumelor care nu pot fi scrise ca sumă a oricăror două numere prime 

  
S=11= 2+9, 3+8, 4+7, 5+6  ;       
S=17= 2+15, 3+14, 4+13, 5+12, 6+11, 7+10, 8+9 ;               
S=23= 2+21, 3+20, 4+19, 5+18, 6+17, 7+16, 8+15, 9+14, 10+13, 11+12 ;  
S=27= 2+25, 3+24, 4+23, 5+22, 6+21, 7+20, 8+19, 9+18, 10+17, 11+16, 12+15, 13+14 ; 
S=29= 2+27, 3+26, 4+25, 5+24, 6+23, 7+22, 8+21, 9+20, 10+19, 11+18, 12+17, 13+16, 14+15 ; 
S=35= 2+33, 3+32, 4+31, 5+30, 6+29, 7+28, 8+27, 9+26, 10+25, 11+24, 12+23, 13+22, 14+21, 15+20, 
           16+19, 17+18 ;  
S=37= 2+35, 3+34, 4+33, 5+32, 6+31, 7+30, 8+29, 9+28, 10+27, 11+26, 12+25, 13+24,14+23, 15+22, 

                        16+21, 17+20, 18+19 ;   
S=41= 2+39, 3+38, 4+37, 5+36, 6+35, 7+34, 8+33, 9+32, 10+31, 11+30, 12+29, 13+28, 14+27, 15+26, 

                        16+25, 17+24, 18+23, 19+22, 20+21  ; 
S=47= 2+45, 3+44, 4+43, 5+42, 6+41, 7+40, 8+39, 9+38, 10+37, 11+36, 12+35, 13+34, 14+33, 15+32, 

                        16+31, 17+30, 18+29, 19+28, 20+27, 21+26, 22+25, 23+24 ; 
S=51= 2+49, 3+48, 4+47, 5+46, 6+45, 7+44, 8+43, 9+42, 10+41, 11+40, 12+39, 13+38, 14+37, 15+36, 

                        16+35,17+34, 18+33, 19+32, 20+31, 21+30, 22+29, 23+28, 24+27, 25+26 ; 
   S=53= 2+51, 3+50, 4+49, 5+48, 6+47, 7+46, 8+45, 9+44, 10+43, 11+42, 12+41, 13+40, 14+39, 15+38,  
                        16+37,17+36, 18 +35, 19+34, 20+33, 21+32, 22+31, 23+30, 24+29, 25+28, 26+27 ; 
  S=57= 2+55, 3+54, 4+53, 5+52, 6+51, 7+50, 8+49, 9+48, 10+47, 11+46, 12+45, 13+44, 14+43, 15+42, 
                        16+41, 17+40, 18+39, 19+38, 20+37, 21+36, 22+35, 23+34, 24+33, 25+32, 26+31, 27+30, 28+29 ; 

S=59= 2+57, 3+56, 4+55, 5+54, 6+53, 7+52, 8+51, 9+50, 10+49, 11+48, 12+47, 13+46, 14+45, 15+44, 
                        16+43, 17+42, 18+41, 19+40, 20+39, 21+38, 22+37, 23+36, 24+35, 25+34, 26+33, 27+32, 28+31, 
                        29+30 ; 

S=65= 2+63, 3+62, 4+61, 5+60, 6+59, 7+58, 8+57, 9+56, 10+55, 11+54, 12+53, 13+52, 14+51, 15+50,  
                        16+49, 17+48, 18+47, 19+46, 20+45, 21+44, 22+43, 23+42, 24+41, 25+40, 26+39, 27+38, 28+37, 
                        29+36, 30+35, 31+34, 32+33  ; 
            S=67= 2+65, 3+64, 4+63, 5+62, 6+61, 7+60, 8+59, 9+58, 10+57, 11+56, 12+55, 13+54, 14+53, 15+52, 
                        16+51,17+50, 18+49, 19+48, 20+47, 21+46, 22+45, 23+44, 24+43, 25+42, 26+41, 27+40, 28+39, 
                        29+38, 30+37, 31+36, 32+35, 33+34  ; 

S=71= 2+69, 3+68, 4+67, 5+66, 6+65, 7+64, 8+63, 9+62, 10+61, 11+60, 12+59, 13+58, 14+57, 15+56, 
                        16+55, 17+54, 18+53, 19+52, 20+51, 21+50, 22+49, 23+48, 24+47, 25+46, 26+45, 27+44, 28+43, 
                        29+42, 30+41, 31+40, 32+39, 33+38, 34+37, 35+36 ;  

S=77= 2+75, 3+74, 4+73, 5+72, 6+71, 7=70, 8+69, 9+68, 10+67, 11+66, 12+65, 13+64, 14+63, 15+62, 
                        16+61, 17+60, 18+59, 19+58, 20+57, 21+56, 22+55, 23+54, 24+53, 25+52, 26+51, 27+50, 28+49, 
                        29+48, 30+47, 31+46, 32+45, 33+44, 34+43, 35+42, 36+41, 37+40, 38+39 ;  

S=79= 2+77, 3+76, 4+75, 5+74, 6+73, 7+72, 8+71, 9+70, 10+69, 11+68, 12+67, 13+66, 14+65, 15+64, 
                        16+63, 17+62, 18+61, 19+60, 20+59, 21+58, 22+57, 23+56, 24+55, 25+54, 26+53, 27+52, 28+51, 
                        29+50, 30+49, 31+48, 32+47, 33+46, 34+45, 35+44, 36+43, 37+42, 38+41, 39+40 ; 

S=83= 2+81, 3+80, 4+79, 5+78, 6+77, 7+76, 8+75, 9+74, 10+73, 11+72, 12+71, 13+70, 14+69, 15+68, 
                        16+67, 17+66, 18+65, 19+64, 20+63, 21+62, 22+61, 23+60, 24+59, 25+58, 26+57, 27+56, 28+55, 
                        29+54, 30+53, 31+52, 32+51, 33+50, 34+49, 35+48, 36+47, 37+46, 38+45, 39+44, 40+43, 41+42 ; 
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S=87= 2+85, 3+84, 4+83, 5+82, 6+81, 7+80, 8+79, 9+78, 10+77, 11+76, 12+75, 13+74, 14+73, 15+72, 

                        16+71, 17+70, 18+69, 19+68, 20+67, 21+66, 22+65, 23+64, 24+63, 25+62, 26+61, 27+60, 28+59, 
                        29+58, 30+57, 31+56, 32+55, 33+54, 34+53, 35+52, 36+51, 37+50, 38+49, 39+48, 40+47, 41+46, 
                        42+45, 43+44 ; 

S=89= 2+87, 3+86, 4+85, 5+84, 6+83, 7+82, 8+81, 9+80, 10+79, 11+78, 12+77, 13+76, 14+75, 15+74, 
                        16+73, 17+72, 18+71, 19+70, 20+69, 21+68, 22+67, 23+66, 24+65, 25+64, 26+63, 27+62, 28+61, 
                        29+60, 30+59, 31+58, 32+57, 33+56, 34+55, 35+54, 36+53, 37+52, 38+51, 39+50, 40+49, 41+48, 
                        42+47, 43+46, 44+45 ; 

S=93= 2+91, 3+90, 4+89, 5+88, 6+87, 7+86, 8+85, 9+84, 10+83, 11+82, 12+81, 13+80, 14+79, 15+78, 
                        16+77, 17+76, 18+75, 19+74, 20+73, 21+72, 22+71, 23+70, 24+69, 25+68, 26+67, 27+66, 28+65, 
                        29+64, 30+63, 31+62, 32+61, 33+60, 34+59, 35+58, 36+57, 37+56, 38+55, 39+54, 40+53, 41+52, 
                        42+51, 43+50, 44+49, 45+48, 46+47 ; 

S=95= 2+93, 3+92, 4+91, 5+90, 6+89, 7+88, 8+87, 9+86, 10+85, 11+84, 12+83, 13+82, 14+81, 15+80, 
                        16+79, 17+78, 18+77, 19+76, 20+75, 21+74, 22+73, 23+72, 24+71, 25+70, 26+69, 27+68, 28+67, 
                        29+66, 30+65, 31+64, 32+63, 33+62, 34+61, 35+60, 36+59, 37+58, 38+57, 39+56, 40+55, 41+54, 
                        42+53, 43+52, 44+51, 45+50, 46+49, 47+48 ; 
  S=97= 2+95, 3+94, 4+93, 5+92, 6+91, 7+90, 8+89, 9+88, 10+87, 11+86, 12+85, 13+84, 14+83, 15+82, 
                        16+81, 17+80, 18+79, 19+78, 20+77, 21+76, 22+75, 23+74, 24+73, 25+72, 26+71, 27+70, 28+69, 
                        29+68, 30+67, 31+66, 32+65, 33+64, 34+63, 35+62, 36+61, 37+60, 38+59, 39+58, 40+57, 41+56, 
                        42+55, 43+54, 44+53, 45+52, 46+51, 47+50, 48+49 ;  
 

Deci am aflat mulŃimea sumelor care nu pot fi scrise ca sumă a oricăror două numere prime, iar acestea sînt : 
{11, 17, 23, 27, 29, 35, 37, 41, 47, 51, 53, 57, 59, 65, 67, 71, 77, 79, 83, 87, 89, 93, 95, 97}. 
 

Aşadar, ce am aflat pînă acum?  
 Am aflat mulŃimea sumelor care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, adică mulŃimea printre 
care figurează şi suma pe care o are Sandu scrisă pe foaia de hîrtie, dată de profesorul lor. 
 

Apoi, din această mulŃime a sumelor, COMPUNEM MULłIMEA TUTUROR PRODUSELOR POSIBILE 
printre care trebuie să se afle şi produsul primit de Petru de la profesorul lor. 

 
 În continuare facem un tabel ajutător 2, ca să ne dăm seama ce produse posibile sînt pentru fiecare sumă din 
mulŃimea acelor sume care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime : 
 

Tabel ajutător  2 pentru suma S=x1+ x2≤ 100   
MULłIMEA TUTUROR PRODUSELOR POSIBILE 

pentru fiecare sumă din mulŃimea acelor sume care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime 
 

Pentru S=11, avem P=18(2·9), 24(3·8), 28(4·7), 30(5·6) ; - SubmulŃime de produse posibile -  
 Pentru S=17, avem P=30(2·15), 42(3·14), 52(4·13), 60(5·12), 66(6·11), 70(7·10), 72(8·9) ;  - idem – 
 Pentru S=23, avem P=42(2·21), 60(3·20), 76(4·19), 90, 102, 112(7·16), 120, 126, 130, 132 ;  - idem –  
 Pentru S=27, avem P=50(2·25), 72(3·24), 92(4·23), 110, 126, 140, 152, 162, 170, 176, 180, 182 ;    - idem –  
 Pentru S=29, avem P= 54(2·27), 78, 100(4·25), 120, 138, 154, 168, 180, 190, 198, 204, 208, 210 ;  - idem – 
 Pentru S=35, avem P= 66(2·33), 96(3·32), 124(4·31), 150, 174, 196, 216, 234, 250, 264, 276, 286, 294,  
                                                  300, 304, 306 ;  - idem – 
 Pentru S=37, avem P=70(2·35), 102, 132, 160(5·32), 186, 210, 232(8·29), 252, 270, 286, 300, 312,  
                                                 322, 330, 336, 340, 342 ;  - idem – 
 Pentru S=41, avem P=78, 114, 148(4·37), 180, 210, 238(7·34), 264, 288, 310, 330, 348, 364, 378,  
                                                 390, 400, 408, 414, 418, 420 ;  - idem – 
 Pentru S=47, avem P=90, 132, 172(4·43), 210, 246(6·41), 280, 312, 342, 370, 396, 420, 442, 462,  
                                                 480, 496, 510, 522, 532, 540, 546, 550, 552 ;    - idem – 

Pentru S=51, avem P=98(2·49), 144(3·48), 188, 230, 270, 308, 344, 378, 410, 440, 468, 494, 518,  
                                    540, 560, 578, 594, 608, 620, 630, 638, 644, 648, 650 ;  - idem –  
Pentru S=53, avem P=102, 150, 196, 240, 282, 322, 360, 396, 430(10·43), 462, 492(12·41), 520, 546,  
                                     570, 592, 612, 630, 646, 660, 672, 682, 690, 696, 700, 702 ;  - idem – 
Pentru S=57, avem P=110, 162, 212(4·53), 260(5·52), 306, 350, 392, 432, 470, 506, 540, 572, 602,  
                                    630, 656, 680, 702, 722, 740, 756, 770, 782, 792, 800, 806, 810 ;  - idem – 
Pentru S=59, avem P=114, 168, 220(4·55), 270, 318(6·53), 364, 408, 450, 490, 528, 564, 598, 630,  
                                    660, 688, 714, 738, 760, 780, 798, 814, 828, 840, 850, 858, 864, 868, 870 ;  - idem – 
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Pentru S=65, avem P=126, 186, 244(4·61), 300, 354(6·59), 406, 456, 504, 550, 594, 636, 676, 714,  
                                    750, 784, 816, 846, 874, 900, 924, 946, 966, 984, 1000, 1014, 1026, 1036, 1044,  
                                    1050, 1054, 1056 ;  - idem – 
Pentru S=67, avem P=130, 192(3·64), 252, 310, 366(6·61), 420, 472, 522, 570, 616, 660, 702, 742, 780, 816, 
                                    850, 882, 912, 940, 966, 990, 1012, 1032, 1050, 1066, 1080, 1092, 1102, 1110, 
                                    1116, 1120, 1122 ;  - idem – 
Pentru S=71, avem P=138, 204, 268(4·67), 330, 390, 448(7·64), 504, 558, 610, 660, 708, 754, 798, 840, 880, 
                                    918, 954, 988, 1020, 1050, 1078, 1104, 1128, 1150, 1170, 1188, 1204, 1218, 
                                    1230, 1240, 1248, 1254, 1258, 1260 ;   - idem – 
Pentru S=77, avem P=150, 222(3·74), 292(4·73), 360, 426, 490, 552, 612, 670, 726, 780, 832, 882, 930, 976, 
                                    1020, 1062, 1102, 1140, 1176, 1210, 1242, 1272, 1300, 1326, 1350, 1372, 
                                    1392, 1410, 1426, 1440, 1452, 1462, 1470, 1476, 1480, 1482 ;  - idem – 
Pentru S=79, avem P=154, 228(3·76), 300, 370, 438(6·73), 504, 568, 630, 690, 748, 804, 858, 910, 960, 1008, 
                                    1054, 1098, 1140, 1180, 1218, 1254, 1288, 1320, 1350, 1378, 1404, 1428, 
                                    1450, 1470, 1488, 1504, 1518, 1530, 1540, 1548, 1554, 1558, 1560 ; - idem – 
Pentru S=83, avem P=162, 240, 316(4·79), 390, 462, 532, 600(8·75), 666, 730, 792, 852, 910, 966,  
                                    1020, 1072, 1122, 1170, 1216, 1260, 1302, 1342, 1380, 1416, 1450, 1482, 1512,  
                                    1540, 1566, 1590, 1612, 1632, 1650, 1666, 1680, 1692, 1702, 1710, 1716, 1720, 
                                    1722 ; - idem –   
Pentru S=87, avem P=170, 252, 332(4·83), 410, 486(6·81), 560, 632, 702, 770, 836, 900, 962, 1022,  
                                    1080, 1136, 1190, 1242, 1292, 1340, 1386, 1430, 1472, 1512, 1550, 1586, 1620,  
                                    1652, 1682, 1710, 1736, 1760, 1782, 1802, 1820, 1836, 1850, 1862, 1872, 1880, 
                                    1886, 1890, 1892 ; - idem – 
Pentru S=89, avem P=174, 258(3·86), 340, 420, 498(6·83), 574, 648, 720, 790, 858, 924, 988, 1050,  
                                    1110, 1168, 1224, 1278, 1330, 1380, 1428, 1474, 1518, 1560, 1600, 1638, 1674,  
                                    1708, 1740, 1770, 1798, 1824, 1848, 1870, 1890, 1908, 1924, 1938, 1950, 1960, 
                                    1968, 1974, 1978, 1980 ;   - idem –   
Pentru S=93, avem P=182, 270, 356(4·89), 440, 522, 602, 680, 756, 830(10·83), 902, 972, 1040, 1106,  
                                    1170, 1232, 1292, 1350, 1406, 1460, 1512, 1562, 1610, 1656, 1700, 1742, 1782,  
                                    1820, 1856, 1890, 1922, 1952, 1980, 2006, 2030, 2052, 2072, 2090, 2106, 2120,  
                                    2132, 2142, 2150, 2156, 2160, 2162 ;    - idem –    
Pentru S=95, avem P=186, 276, 364, 450, 534(6·89), 616, 696, 774(9·86), 850, 924, 996, 1066, 1134, 1200, 
                                    1264, 1326, 1386, 1444, 1500, 1554, 1606, 1656, 1704, 1750, 1794, 1836, 
                                    1876, 1914, 1950, 1984, 2016, 2046, 2074, 2100, 2124, 2146, 2166, 2184, 
                                    2200, 2214, 2226, 2236, 2244, 2250, 2254, 2256 ;  - idem – 
Pentru S=97, avem P=190, 282, 372(4·93), 460(5·92), 546, 630, 712, 792, 870, 946, 1020, 1092, 1162, 1230, 
                                    1296, 1360, 1422, 1482, 1540, 1596, 1650, 1702, 1752, 1800, 1846, 1890, 
                                    1932, 1972, 2010, 2046, 2080, 2112, 2142, 2170, 2196, 2220 2242, 2262, 

                                                 2280, 2296, 2310, 2322, 2332, 2340, 2346, 2350, 2352.   - idem – 
 

Ce se întîmplă? Ce observăm în acest tabel ajutător?  
 Observăm că multe dintre produse se repetă în mulŃimea de sume posibile. 
 De exemplu, produsul P=30 corespunzător sumei S=11 se repetă şi în suma S=17, iar în acest caz Sandu nu 
are cum să determine care sînt cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite şi suma lor S= 
x1+x2 ≤ 100.  
 Cu alte cuvinte produsul lui Petru ar trebui să fie un produs care să nu se repete. 

Adică să nu avem mai mult de o pereche de numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite  
şi suma lor S= x1+x2 ≤ 100 care să producă acelaşi produs înscris printre submulŃimile de produse posibile, cu o 
pereche de numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite, aşa cum avem pentru produsul P=30, două 
perechi de numere în loc de o pereche de numere, adică:   

- perechea de numere ( 5, 6 ) corespunzătoare sumei S=11, care produce produsul P=30 şi  
- perechea de numere ( 2, 15 ) corespunzătoare sumei S=17, care produce acelaşi produs P=30 înscris printre 

submulŃimile de produse posibile, cu o pereche de numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite.      
  Dar, aşa cum Petru a putut să determine perechea unică de numere naturale strict mai mari ca unu, nu 
neapărat diferite şi suma lor S= x1+x2 ≤ 100, înseamnă că produsul lui este unic. 
 

Profesorul a ales acel produs dintr-o submulŃime de produse posibile corespunzătoare unei sume 
care nu se repetă în celelalte submulŃimi de produse posibile, cu o pereche de numere naturale strict mai mari 

ca unu, nu neapărat diferite – şi care este unic – deoarece există posibilitatea să avem alt produs unic în altă 

submulŃime de produse posibile corespunzătoare altei sume cu S= x1+x2≤ 100. 
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Pentru a vedea dacă există posibilitatea să avem un produs sau mai multe produse care nu se repetă în diferite 

sume cu S= x1+x2≤ 100  vom analiza pe rînd toate produsele din submulŃimile de produse posibile corespunzătoare 
sumelor din tabelul ajutător:  MULłIMEA TUTUROR PRODUSELOR POSIBILE pentru fiecare sumă din mulŃimea 

acelor sume care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime – pînă vom întîlni aceste produse.  
 
 Produsul se verifică în tabelul ajutător: MULłIMEA TUTUROR PRODUSELOR POSIBILE pentru fiecare 

sumă din mulŃimea acelor sume care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, dacă se repetă sau nu, dar şi cu 
ajutorul  listei cu sumele care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime 

 
 
Este suficient dacă vom găsi cel puŃin încă un produs în celelalte submulŃimi de produse posibile 

cu o pereche de numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite pentru a dovedi 
că produsul analizat  din submulŃimea de produse posibile corespunzătoare unei sume cu S= 

x1+x2 ≤ 100 se repetă.  
 

Aşadar:  
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=11 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător şi listă. 

Produsul 30 se repetă în sumele {11, 17}, deci produsul P nu poate fi 30. 
Observăm că există două produse în suma S=11 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, adică P=18 şi P=24, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=17 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător şi listă. 

Produsul 30 se repetă în sumele {11, 17}, deci produsul P nu poate fi 30. 
Produsul 42 se repetă în sumele {17, 23}, deci produsul P nu poate fi 42. 
Produsul 60 se repetă în sumele {17, 23}, deci produsul P nu poate fi 60. 
Produsul 66 se repetă în sumele {17, 35}, deci produsul P nu poate fi 66. 
Produsul 70 se repetă în sumele {17, 37}, deci produsul P nu poate fi 70. 
Produsul 72 se repetă în sumele {17, 27}, deci produsul P nu poate fi 72. 
Observăm că avem un singur produs pentru suma S=17 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de 

sume şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, adică P=52. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=23 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsule se verifică în 
tabelul ajutător. 

Produsul 42 se repetă în sumele {17, 23}, deci produsul P nu poate fi 42. 
Produsul 60 se repetă în sumele {17, 23}, deci produsul P nu poate fi 60. 
Produsul 90 se repetă în sumele {23, 47}, deci produsul P nu poate fi 90.  
Produsul 102 se repetă în sumele {23, 37}, deci produsul P nu poate fi 102. 
Observăm că există două produse în suma S=23 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=76 şi P=112, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=27 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător. 

Produsul 72 se repetă în sumele {17, 27}, deci produsul P nu poate fi 72. 
Observăm că există două produse în suma S=27 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=50 şi P=92, adică – nu avem un produs unic. 
  

Să analizăm produsele aferente sumei S=29 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător. 

Produsul 78 se repetă în sumele {29, 41}, deci produsul P nu poate fi 78. 
Observăm că există două produse în suma S=29 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=54 şi P=100, adică – nu avem un produs unic. 
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Să analizăm produsele aferente sumei S=35 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 66 se repetă în sumele {17, 35}, deci produsul P nu poate fi 66. 
Observăm că există două produse în suma S=35 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=96 şi P=124, adică – nu avem un produs unic.  
 
Să analizăm produsele aferente sumei S=37 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător. 

Produsul 70 se repetă în sumele {17, 37}, deci produsul P nu poate fi 70.  
Produsul 102 se repetă în sumele {23, 37}, deci produsul P nu poate fi 102. 
Produsul 132 se repetă în sumele {23, 37}, deci produsul P nu poate fi 132. 
Produsul 186 se repetă în sumele {37, 65}, deci produsul P nu poate fi 186. 
Produsul 210 se repetă în sumele {29, 37}, deci produsul P nu poate fi 210. 
Observăm că există două produse în suma S=37 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=160 şi P=232, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=41 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător. 

Produsul 78 se repetă în sumele {29, 41}, deci produsul P nu poate fi 78.  
Produsul 114 se repetă în sumele {41, 59}, deci produsul P nu poate fi 114. 
Produsul 180 se repetă în sumele {27, 41}, deci produsul P nu poate fi 180. 
Produsul 210 se repetă în sumele {29, 41}, deci produsul P nu poate fi 210. 
Observăm că există două produse în suma S=41 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=148 şi P=238, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=47 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător. 

Produsul 90 se repetă în sumele {23, 47}, deci produsul P nu poate fi 90. 
Produsul 132 se repetă în sumele {23, 47}, deci produsul P nu poate fi 132. 
Produsul 210 se repetă în sumele {29, 47}, deci produsul P nu poate fi 210. 
Observăm că există două produse în suma S=47 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=172 şi P=246, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=51 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător. 

Observăm că există două produse în suma S=51 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 
care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=98 şi P=144, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=53 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 102 se repetă în sumele {23, 53}, deci produsul P nu poate fi 102.  
Produsul 150 se repetă în sumele {35, 53}, deci produsul P nu poate fi 150. 
Produsul 196 se repetă în sumele {35, 53}, deci produsul P nu poate fi 196. 
Produsul 240 se repetă în sumele {53, 83}, deci produsul P nu poate fi 240. 
Produsul 282 se repetă în sumele {53, 97}, deci produsul P nu poate fi 282. 
Produsul 322 se repetă în sumele {37, 53}, deci produsul P nu poate fi 322. 
Produsul 360 se repetă în sumele {53, 77}, deci produsul P nu poate fi 360. 
Produsul 396 se repetă în sumele {47, 53}, deci produsul P nu poate fi 396. 
Produsul 462 se repetă în sumele {47, 53}, deci produsul P nu poate fi 462. 
Observăm că există două produse în suma S=53 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=430 şi P=492, adică – nu avem un produs unic.  
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=57 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 110 se repetă în sumele {27, 57}, deci produsul P nu poate fi 110. 
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Produsul 162 se repetă în sumele {27, 57}, deci produsul P nu poate fi 162. 
Observăm că există două produse în suma S=57 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=212 şi P=260, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=59 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 114 se repetă în sumele {41, 59}, deci produsul P nu poate fi 114.  
Produsul 168 se repetă în sumele {29, 59}, deci produsul P nu poate fi 168. 
Produsul 270 se repetă în sumele {37, 59}, deci produsul P nu poate fi 270. 
Observăm că există două produse în suma S=59 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=220 şi P=318, adică – nu avem un produs unic.  
  
Să analizăm produsele aferente sumei S=65 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 126 se repetă în sumele {23, 65}, deci produsul P nu poate fi 126.  
Produsul 186 se repetă în sumele {37, 65}, deci produsul P nu poate fi 186. 
Produsul 300 se repetă în sumele {35, 65}, deci produsul P nu poate fi 300. 
Observăm că există două produse pentru suma S=65 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume 

şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, P=244 şi P=354, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=67 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 130 se repetă în sumele {23, 67}, deci produsul P nu poate fi 130.  
Produsul 252 se repetă în sumele {37, 67}, deci produsul P nu poate fi 252. 
Produsul 310 se repetă în sumele {41, 67}, deci produsul P nu poate fi 310. 
Observăm că există două produse pentru suma S=67 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume 

şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, P=192 şi P=366, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=71 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 138 se repetă în sumele {29, 71}, deci produsul P nu poate fi 138.  
Produsul 204 se repetă în sumele {29, 71}, deci produsul P nu poate fi 204. 
Produsul 330 se repetă în sumele {37, 71}, deci produsul P nu poate fi 330. 
Produsul 390 se repetă în sumele {41, 71}, deci produsul P nu poate fi 390. 
Observăm că există două produse pentru suma S=71 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume 

şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, P=268 şi P=448, adică – nu avem un produs unic.  
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=77 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 150 se repetă în sumele {35, 77}, deci produsul P nu poate fi 150.  
Observăm că există două produse pentru suma S=77 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume 

şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, P=222 şi P=292, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=79 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 154 se repetă în sumele {29, 79}, deci produsul P nu poate fi 154.  
Produsul 300 se repetă în sumele {35, 79}, deci produsul P nu poate fi 300. 
Produsul 370 se repetă în sumele {47, 79,}, deci produsul P nu poate fi 370. 
Observăm că există două produse pentru suma S=79 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume 

şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, P=228 şi P=438, adică – nu avem un produs unic.  
 
Să analizăm produsele aferente sumei S=83 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 162 se repetă în sumele {27, 83}, deci produsul P nu poate fi 162.  
Produsul 240 se repetă în sumele {53, 83}, deci produsul P nu poate fi 240. 
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Produsul 390 se repetă în sumele {41, 83}, deci produsul P nu poate fi 390. 
Produsul 462 se repetă în sumele {47, 83}, deci produsul P nu poate fi 462. 
Produsul 532 se repetă în sumele {47, 83}, deci produsul P nu poate fi 532. 
Observăm că există două produse pentru suma S=83 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume 

şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, P=316 şi P=600, adică – nu avem un produs unic. 
 
Să analizăm produsele aferente sumei S=87 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 170 se repetă în sumele {27, 87}, deci produsul P nu poate fi 170.  
Produsul 252 se repetă în sumele {37, 87}, deci produsul P nu poate fi 252. 
Produsul 410 se repetă în sumele {51, 87}, deci produsul P nu poate fi 410. 
Observăm că există două produse pentru suma S=87 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume 

şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, P=332 şi P=486, adică – nu avem un produs unic. 
  

Să analizăm produsele aferente sumei S=89 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 174 se repetă în sumele {35, 89}, deci produsul P nu poate fi 174.  
Produsul 340 se repetă în sumele {37, 89}, deci produsul P nu poate fi 340. 
Produsul 420 se repetă în sumele {41, 89}, deci produsul P nu poate fi 420. 
Observăm că există două produse pentru suma S=89 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume 

şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, P=258 şi P=498, adică – nu avem un produs unic. 
 
Să analizăm produsele aferente sumei S=93 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 182 se repetă în sumele {27, 93}, deci produsul P nu poate fi 182.  
Produsul 270 se repetă în sumele {37, 93}, deci produsul P nu poate fi 270. 
Produsul 440 se repetă în sumele {51, 93}, deci produsul P nu poate fi 440. 
Produsul 522 se repetă în sumele {47, 93}, deci produsul P nu poate fi 522. 
Produsul 602 se repetă în sumele {57, 93}, deci produsul P nu poate fi 602. 
Produsul 680 se repetă în sumele {57, 93}, deci produsul P nu poate fi 680. 
Produsul 756 se repetă în sumele {57, 93}, deci produsul P nu poate fi 756. 
Observăm că există două produse pentru suma S=93 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume 

şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, P=356 şi P=830, adică – nu avem un produs unic. 
 
Să analizăm produsele aferente sumei S=95 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 186 se repetă în sumele {37, 95}, deci produsul P nu poate fi 186.  
Produsul 276 se repetă în sumele {35, 95}, deci produsul P nu poate fi 276. 
Produsul 364 se repetă în sumele {41, 95}, deci produsul P nu poate fi 364. 
Produsul 450 se repetă în sumele {59, 95}, deci produsul P nu poate fi 450. 
Produsul 616 se repetă în sumele {67, 95}, deci produsul P nu poate fi 616. 
Produsul 696 se repetă în sumele {53, 95}, deci produsul P nu poate fi 696. 
Observăm că există două produse pentru suma S=95 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume 

şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, P=534 şi P=774, adică – nu avem un produs unic. 
 
Să analizăm produsele aferente sumei S=97 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 190 se repetă în sumele {29, 97}, deci produsul P nu poate fi 190.  
Produsul 282 se repetă în sumele {53, 97}, deci produsul P nu poate fi 282. 
Observăm că există două produse pentru suma S=97 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume 

şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, P=372 şi P=460, adică – nu avem un produs unic. 
 

Dăm în continuare tabelul produselor pentru  submulŃimea de produse posibile 
corespunzătoare sumelor cu S= x1+x2≤ 100 analizate – rămase şi care nu se repetă – în celelalte 
submulŃimi de produse posibile, cu o pereche de numere naturale strict mai mari ca unu, nu 
neapărat diferite.   
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Pentru S=11, avem P=18(2·9), 24(3·8) ; - Produse rămase care nu se repetă în urma analizei -  

 Pentru S=17, avem P=52(4·13);  - idem – 
 Pentru S=23, avem P=76(4·19), 112(7·16) ;   - idem –  
 Pentru S=27, avem P=50(2·25), 92(4·23) ;    - idem –  
 Pentru S=29, avem P= 54(2·27), 100(4·25) ;  - idem – 

Pentru S=35, avem P= 96(3·32), 124(4·31) ;  - idem – 
 Pentru S=37, avem P=160(5·32), 232(8·29);  - idem – 
 Pentru S=41, avem P=148(4·37), 238(7·34) ;  - idem – 
 Pentru S=47, avem P=172(4·43), 246(6·41) ;    - idem – 

Pentru S=51, avem P=98(2·49), 144(3·48) ;    - idem –  
Pentru S=53, avem P=430(10·43), 492(12·41);  - idem – 
Pentru S=57, avem P=212(4·53), 260(5·52),;  - idem – 
Pentru S=59, avem P=220(4·55), 318(6·53) ;  - idem – 
Pentru S=65, avem P=244(4·61), 354(6·59) ;  - idem – 
Pentru S=67, avem P=192(3·64), 366(6·61) ; - idem – 
Pentru S=71, avem P=268(4·67), 448(7·64) ;   - idem – 
Pentru S=77, avem P=222(3·74), 292(4·73) ;  - idem – 
Pentru S=79, avem P=228(3·76), 438(6·73) ; - idem – 
Pentru S=83, avem P=316(4·79), 600(8·75) ; - idem –   
Pentru S=87, avem P=332(4·83), 486(6·81) ; - idem – 
Pentru S=89, avem P=258(3·86), 498(6·83) ;   - idem –   
Pentru S=93, avem P=356(4·89), 830(10·83) ;    - idem –    
Pentru S=95, avem P=534(6·89), 774(9·86) ;  - idem – 
Pentru S=97, avem P=372(4·93), 460(5·92) - idem – 
 
 De asemenea în sumele analizate cu S= x1+x2≤ 100 trebuie să nu avem mai multe produse care nu se repetă 

în celelalte sume din mulŃimea de sume şi care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime pentru că nu satisface 

condiŃia să avem un singur produs în submulŃimea de produse posibile corespunzătoare unei sume. 
Adică să nu avem mai multe produse care nu se repetă aşa cum le regăsim în mulŃimea produselor posibile 

de mai sus – de exemplul 18, 24 în cazul sumei S=11 sau a altor produse în cazul altor sume, deoarece în acest caz 
Sandu nu are cum să determine care sînt cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite. 

  
Rezultatul final este: Doar dacă există un singur produs în submulŃimea de produse posibile 

corespunzătoare unei sume care nu se repetă în celelalte submulŃimi de produse posibile cu o perechea de numere 
naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite , adică – este unic – 

 

Aşadar, din tabelul produselor pentru  submulŃimea de produse posibile corespunzătoare 
sumelor cu S= x1+x2≤ 100 analizate – rămase şi care nu se repetă – în celelalte submulŃimi de 
produse posibile, cu o pereche de numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat 
diferite mai rămîne:  

   
Pentru S=17(4+13), avem P=52(4·13) ;   

 

Rezultă că produsul P=52 este singurul produs din submulŃimea de produse posibile 
corespunzătoare sumei S=17 care nu se repetă în celelalte submulŃimi de produse posibile, 
cu o pereche de numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite şi suma lor S= 
x1+x2≤100, adică – este unic – şi pe care profesorul le-a dat celor doi copii: suma S=17 lui 
Sandu şi produsul P=52 lui Petru. 
 

Pentru că avem şi produsul, şi suma noi putem uşor să aflăm perechea de numere naturale strict mai mari 
ca unu, nu neapărat diferite şi suma lor S= x1+x2 ≤ 100, iar această pereche este x1=4 şi x2=13 , dar să vedem cum a 
procedat Petru care are numai produsul P=52 sau Sandu care are numai suma S=17. 
 
 

 Am rezolvat prima etapă, iar acum mergem în pas săltăreŃ – pasul ştrengarului – să rezolvăm şi etapa a doua. 
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2) Să aflăm apoi, cum au judecat elevii în găsirea celor două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat 

diferite şi suma lor S= x1+x2 ≤ 100 din care sînt formate suma şi produsul, şi pe care ei le ştiu  – Sandu suma, 
respectiv Petru produsul – dar în acelaşi timp, să răspundem cum a dedus profesorul că elevii  

au vorbit între ei   
 

Vom afla cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite şi suma lor S= x1+x2 ≤ 100 
din care sînt formate suma şi produsul, şi pe care elevii le ştiu – Sandu suma, respectiv Petru produsul – urmărind 
rezolvarea problemei în desfăşurare pe faze aşa cum au judecat, de altfel, şi elevii şi vom răspunde cum a dedus 
profesorul că elevii au vorbit între ei. 

   
 Prin urmare, la drum, că vorba lungă-i sărăcia omului. 
 

Prima fază (ziua întîi)  
– Înmînarea celor două foi de hîrtie de către profesor, care conŃineau suma pentru Sandu şi produsul pentru Petru,  

cu rugămintea să nu comunice între ei şi să deducă fiecare numerele alese de el – 
 

„Un profesor de matematică avea în clasă doi copii foarte inteligenŃi, şi în plus, cu cunoştinŃe deosebite de 
matematică, Sandu şi Petru. 

Într-o zi le spune:     
Am ales două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite şi suma lor S= x1+x2≤ 100. Pe 

aceste două foi de hîrtii am scris, pe prima pentru tine Sandu, pentru că iniŃiala prenumelui tău începe cu S, de la 
sumă, suma acestor numere, iar pe a doua pentru tine Petru, pentru că iniŃiala numelui începe cu P de la produs, 
produsul lor. V-aş ruga să nu comunicaŃi între voi şi să încercaŃi pînă mîine să deduceŃi fiecare numerele alese de 
mine.”  
  

Pentru a afla cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite şi suma lor S= 
x1+x2 ≤ 100, atît Sandu, cît şi Petru ar trebui să cunoască fiecare în parte şi suma (notată cu S), şi produsul (notat cu 
P) celor două numere.    

Apoi cu ajutorul ecuaŃiei x2-Sx+P = 0 să afle cele două necunoscute x1,2 =  
2

42 PSS −±
, x1 şi x2 fiind cele 

două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite şi suma lor S= x1+x2 ≤ 100.   

În ecuaŃia dată avem S = x1+x2 = 
a

b−  şi P = x1· x2 = 
a

c
, iar a, b şi c sînt coeficienŃii ecuaŃiei standard 

ax2+bx+c = 0, iar  x1,2 = 
a

acbb

2

42 −±−
 rădăcinile ecuaŃiei. 

Dar conform problemei avem după cum urmează: 
 

A doua fază (tot ziua întîi) 
 – Analizarea datelor primite de fiecare copil în parte şi răspunsul lor prompt, că este imposibil –  

 
 Aşadar Sandu a primit suma S - pe care el o ştie, de pe foaia de hîrtie, egală cu 17, şi i-ar mai trebui 
produsul, consideră el. 

Şi din această cauză, la prima vedere, Sandu consideră că deŃine date insuficiente şi nu se poate pronunŃa.  
La fel Petru a primit produsul P - pe care el îl ştie, de pe foaia de hîrtie, egal cu 52, şi i-ar mai trebui suma, 

consideră el. 
Şi din această cauză, la prima vedere, Petru consideră şi el, că deŃine date insuficiente şi nu se poate pronunŃa.  
Aşadar, din această cauză: 
  „Amîndoi elevii au răspuns însă prompt:  

Este imposibil pentru că fiecare dintre noi deŃine date insuficiente”. 
 

A treia fază (tot ziua întîi)  
– Rugămintea profesorului să se mai gîndească pînă mîine (adică în ziua a doua) – 

 
„Profesorul a replicat:  

Mai gîndiŃi-vă pînă mîine, doar sînteŃi buni la matematică!” 
 

Sandu continuă acasă şi observă, că în descompunerile sale în doi termeni ai sumei S - pe care el o ştie, nu 
poate avea ambii termeni, numere prime, adică : S=17=2+15, 3+14, 4+13, 5+12, 6+11, 7+10, 8+9, dacă ar fi ambii  
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termeni numere prime  ar fi existat posibilitatea în care produsul lui Petru era un banal produs de două numere prime, 
şi deci imediat descoperit de Petru. 

 
Mai departe Sandu află produsele posibile, dintre care numai unul este cel corespunzător, adică produsul pe 

care l-a primit Petru de la profesorul lor de matematică, implicit produsul căutat, pentru fiecare sumă formată din cei 
doi termeni în parte, şi care sînt enumeraŃi mai jos: 

Pentru suma S=17=2+15, avem produsul : P=30; 
Pentru suma S=17=3+14, avem produsul : P=42; 
Pentru suma S=17=4+13, avem produsul : P=52; 
Pentru suma S=17=5+12, avem produsul : P=60; 
Pentru suma S=17=6+11, avem produsul : P=66; 
Pentru suma S=17=7+10, avem produsul : P=70; 
Pentru suma S=17=8+9, avem produsul : P=72. 

În continuare Sandu descompune produsele de mai sus în factori primi, apoi combină aceşti factori primi 
pentru a găsi cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite şi suma lor S= x1+x2 ≤ 100 şi care 
prin înmulŃire dau produsule respective, implicit şi produsul căutat.  

P=30= (2·3·5) = 2·15, 3·10, 5·6 ; 
P=42= (2·3·7) = 2·21, 3·14, 6·7 ;  
P=52= (2·2·13) = 2·26, 4·13 ;  
P=60= (2·2·3·5) = 2·30, 3·20, 4·15, 5·12 ;  
P=66= (2·3·11) = 2·33, 3·22, 6·11 ;  
P=70= (2·5·7) = 2·35, 5·14, 7·10 ; 
P=72= (2·2·2·3·3) = 2·36, 3·24, 4·18, 6·12, 8·9.       

 ObŃinînd mai multe combinări pentru fiecare produs în parte, consideră că nu poate să se pronunŃe.   
Observă însă că rezultă mai multe sume pentru fiecare produs în parte, o problemă pentru Petru, gîndeşte el. 
Sandu crede că dacă Petru ar avea unul dintre produsele de mai sus, iar fi greu să-i găsească suma sa S=17 în 

sumele rezultate pentru fiecare produs în parte după ce ar înlătura în urma analizei: 
1) sumele pare – conform celebrei conjecturii a lui Goldbach, care spune că: Orice număr par  

mai mare decît 2 poate fi scris ca sumă a două numere prime – şi  
2) sumele impare care pot fi scrise ca: 2 + număr prim (2 fiind număr prim),  

deoarece toate produsele de mai sus ar avea cel puŃin două sume dintre care trebuie să aleagă.       
 

Aşadar, analizînd avem:  
Pentru produsul P=30, avem trei sume: 17, 13 şi 11, iar ele se scriu astfel:  

17=2+15; 
13=2+11 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
11=2+9,  

iar dintre ele se înlătură suma 13 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 17 şi 11. 
Pentru produsul P=42, avem trei sume: 23, 17 şi 13, iar ele se scriu astfel:  

23=2+21; 
17=2+15 şi  
13=2+11 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime, 

iar dintre ele se înlătură suma 13 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 23 şi 17. 
Pentru produsul P=52, avem două sume: 28 şi 17, iar ele se scriu astfel:  

28= sumă pară şi 
17=2+18,  

iar dintre ele se înlătură suma 28 şi lui Petru îi rămîne să aleagă singura sumă rămasă 17. 
Pentru produsul P=60, avem patru sume: 32, 23, 19 şi 17, iar ele se scriu astfel: 
 32= sumă pară;   

23=2+21; 
19=2+17 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
17=2+15,  

iar dintre ele se înlătură sumele 32 şi 19 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 23 şi 17. 
Pentru produsul P=66, avem trei sume: 35, 25 şi 17, iar ele se scriu astfel:  

35=2+33; 
25=2+23 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
17=2+15,  

iar dintre ele se înlătură suma 25 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 35 şi 17. 
Pentru produsul P=70, avem trei sume: 37, 19 şi 17, iar ele se scriu astfel:  

37=2+35; 
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19=2+17 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
17=2+15,  

iar dintre ele se înlătură suma 19 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 37 şi 17. 
   Pentru produsul P=72, avem cinci sume: 38, 27, 22, 18 şi 17, iar ele se scriu astfel: 

38= sumă pară;   
27=2+25; 
22= sumă pară;   
18= sumă pară şi 
17=2+15,  

iar dintre ele se înlătură sumele 38, 22 şi 18 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 27 şi 17. 
În concluzie dacă produsul lui Petru ar fi P=52 cu două sume: 28 şi 17 şi înlăturînd suma 28, fiind sumă pară, 

lui Petru i-ar rămîne singura sumă S=17. 
Iar dacă Petru i-ar afla suma şi apoi cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite şi 

suma lor S= x1+x2≤ 100, unde Sandu ştie sigur că SUMA NU POATE FI SCRISĂ, CA SUMĂ A ORICĂROR DOUĂ 
NUMERE PRIME, atunci el, Sandu, ar şti, tot sigur, că produsul este P=52, gîndeşte el.   

Deci, totul depinde de Petru.  
 
Petru  continuă şi el acasă să descompună produsul P - pe care el îl ştie, în factori primi.  
Produsul P=52 se descompune în următorii factori primi : 2, 2 şi 13. 
Mai departe încearcă să combine în toate modurile posibile aceşti factori primi, pentru a găsi cele două numere 

naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite şi suma lor S= x1+x2≤ 100 şi care prin înmulŃire dau produsul 
P=52.  

Aceste numere sînt :   
4·13 =P=52 şi 
2·26 =P=52.  
În continuare Petru află suma factorilor produselor respective, şi acestea sînt :  
Pentru produsul P=4·13, avem suma : S=4+13=17, iar 
Pentru produsul P=2·26, avem suma : S=2+26=28. 
El, Petru, observă că există 2 sume posibile dintre care numai una este cea corespunzătoare, adică suma pe 

care a primit-o Sandu de la profesorul lor de matematică, implicit suma căutată .  
Fiind mai multe sume consideră că nu poate să se pronunŃe. 
 

A patra fază (ziua a doua)  
– Răspunsul copiilor şi rugămintea profesorului să se mai gîndească pînă mîine (adică în ziua a treia) – 

 
„A doua zi la întîlnirea cu profesorul are loc discuŃia:  

AŃi găsit numerele? întreabă profesorul. 
Nu! răspund elevii, după care Sandu adaugă: De altfel nu văd nici o metodă prin care 

colegul Petru ar putea determina suma mea!. 
În acest moment profesorul intervine:  

I-ai dat lui Petru o informaŃie foarte preŃioasă! Mai gîndiŃi-vă amîndoi pînă mîine!” 
  

A cincia fază (ziua a treia)  
– Aflarea celor două numere de către Petru –  

 
Petru reia calculele, avînd în vedere informaŃia lui Sandu „ De altfel nu văd nici o metodă prin care 

colegul Petru ar putea determina suma mea!” şi intervenŃia profesorului „ I-ai dat lui Petru o informaŃie foarte 
preŃioasă! ”, trebuind să alegă una dintre cele două sume, adică S=17 sau S=28 pentru produsul P=52. 

Aşadar, Petru descompune în doi termeni cele două sume, adică: 
a) a sumei S=17=2+15, 3+14, 4+13, 5+12, 6+11, 7+10, 8+9 şi 
b) a sumei S=28=2+26, 3+25, 4+24, 5+23, 6+22, 7+21, 8+20, 9+19, 10+18, 11+17, 12+16, 13+15, 

14+14 dintre care trebuie să aleagă una dintre ele. 
 Petru îşi dă seama, că dacă suma de la Sandu ar fi fost S=28, Sandu nu ar fi făcut afirmaŃia „De altfel nu văd 

nici o metodă prin care colegul Petru ar putea determina suma mea!.”  iar profesorul nu ar fi intervenit cu afirmaŃia : 
„I-ai dat lui Petru o informaŃie foarte preŃioasă!” , deoarece ar fi existat posibilitatea ca produsul să fie de forma 5·23 
sau de forma 11·17 , iar el, Petru, ar fi găsit de la început cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu 
neapărat diferite şi suma lor S= x1+x2≤ 100 ştiind şi suma lor, deci SUMA DE LA SANDU NU POATE FI SCRISĂ, CA 
SUMĂ A ORICĂROR DOUĂ NUMERE PRIME, rezultă că suma S=28 nu corespunde, pentru că are doi termeni 
numere prime, adică sumă pară – conform celebrei conjecturii a lui Goldbach, care spune că: Orice număr par 
mai mare decît 2 poate fi scris ca sumă a două numere prime – (cei subliniaŃi). 
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Deci Petru are acum produsul P=52, pe care el îl ştie, de pe foaia de hîrtie şi suma S=17, care a rămas prin 

eliminarea sumei S=28. 
Rezultă că pentru produsul P=x1·x2=4·13=52 şi suma S=x1+x2=4+13=17, cele două numerele naturale strict 

mai mari ca unu, nu neapărat diferite şi suma lor S= x1+x2 ≤ 100 sînt  x1=4 şi x2=13.      
 Şi astfel a aflat cele două numere, şi..... 

 „După o ora Petru îl sună la telefon pe Sandu şi-i spune:  
Profesorul a avut dreptate, am aflat numerele!” 

 
A şasea fază (ziua a treia)  

– Aflarea celor două numere de către Sandu –  
 

Sandu reia calculele, după ce primeşte telefon de la Petru, unde acesta îi confirmă, că profesorul a avut 
dreptate şi că a aflat numerele. 

Sandu îşi dă seama imediat, că produsul P=52, care descompus în factori primi, apoi combinaŃi aceşti factori 
primi pentru a găsi cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite şi suma lor S= x1+x2 ≤ 100  
este sigurul produs pe care îl are Petru, adică: P=52= (2·2·13) = 2·26, 4·13.  

Deci, Sandu pentru suma S=17, pe care el o ştie, de pe foaia de hîrtie, a aflat şi produsul P=52. 
Rezultă că pentru suma S=x1+x2=4+13=17 şi produsul P=x1·x2=4·13=52, cele două numerele naturale strict 

mai mari ca unu, nu neapărat diferite şi suma lor S= x1+x2 ≤ 100 sînt  x1=4 şi x2=13.   
      

AtenŃie !  
           Există totuşi posibilitatea ca numai Petru să afle suma, respectiv cele două numere naturale strict mai 
mari ca unu, nu neapărat diferite şi suma lor S= x1+x2 ≤ 100, iar Sandu să nu poată afla produsul, respectiv cele 
două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite şi suma lor S= x1+x2≤ 100 în condiŃiile în care 
nu are o confirmare de la Petru, că şi-a rezolvat problema.   
 

A şaptea fază (ziua a treia)  
– Comunicarea celor două numere de către ambii elevi –  

  
„A doua zi ambii elevi au comunicat profesorului numerele respective; şi Sandu reuşise să le găsească.” 
  

A opta fază  
– Profesorul le spune celor doi elevi: Sînt sigur că între timp aŃi stat de vorbă! –  

 
„Ca răspuns profesorul le spune:  

Sînt sigur că între timp aŃi stat de vorbă! Tu Petru i-ai spus lui Sandu că ai găsit numerele?”  
 

A noua fază  
– Petru îl întreabă pe profesor: Dar cum aŃi aflat? –  

 
„Da! r ăspunde Petru. Dar cum aŃi aflat? adaugă el!”  
 

1) „Da! r ăspunde Petru. Dar cum aŃi aflat?”  
Pentru profesor răspunsul este : 
Pentru că problema a fost propusă de profesor şi comunicată elevilor spre rezolvare, el este singurul care 

înaintea tuturor ştie  :  
  a) suma ( S ), produsul ( P ) şi cele două numere naturale  x1 şi x2 strict mai mari ca unu, nu neapărat 
diferite, iar suma lor mai mică sau egală cu 100;   
  b) că suma ( S ), produsul ( P ), precum şi perechea ( x1 , x2 ) de numere naturale strict mai mari ca 
unu, nu neapărat diferite şi suma lor S= x1+x2≤ 100 sînt unice, de fapt alese intenŃionat aşa, altfel, problema s-ar fi 
complicat foarte mult ;  
  c) că rezolvarea problemei va fi un fel de joc de ping-pong între cei doi elevii, de altfel, rugîndu-i să 
nu comunice între ei ; 

d) că Petru nu poate rezolva problema, dacă nu ştie ceva legat de sumă (vezi cînd „Sandu adaugă : 
De altfel nu văd nici o metodă prin care colegul Petru ar putea determina suma mea! În acest moment profesorul 
intervine: I-ai dat lui Petru o informaŃie foarte preŃioasă.”)  ; şi 

e) că Sandu nu poate rezolva problema , doar dacă are o confirmare de la Petru, că a rezolvat problema (vezi 
cînd „după o ora Petru îl sună la telefon pe Sandu şi-i spune: Profesorul a avut dreptate, am aflat numerele!”);   

A doua zi ambii elevi au comunicat profesorului numerele respective; şi Sandu reuşise să le găsească. 
Adică, Sandu a avut confirmarea lui Petru, că a rezolvat problema, şi astfel profesorul şi-a dat seama că elevii 

au vorbit între ei. 
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A zecea fază  
– Profesorul îi răspunde: Gîndeşte-te singur! –  

 
„Gîndeşte-te singur !  răspunde profesorul.”  

 
2) „Da! r ăspunde Petru. Dar cum aŃi aflat? adaugă el!  
Gîndeşte-te singur !  răspunde profesorul.” 
Pentru Petru răspunsul este : 
Pentru că l-a sunat pe Sandu şi i-a comunicat că a aflat numerele, Sandu a tras concluzia că produsul ( P ) 

este unic, precum şi perechea ( x1 , x2 ) de numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite şi suma lor S= 
x1+x2 ≤ 100 – dacă nu avea această confirmare Sandu nu-şi putea rezolva problema – şi acest lucru îl 
realizează şi Petru cînd profesorul îi spune : Gîndeşte-te singur!   

 
Şi cu asta am terminat, cred eu ...  
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Problemă – o altă formulare  
 

Fie x1 şi x2 două numere întregi, unde 1<x1<x2 şi x1 + x2≤100 
Notăm cu S suma celor două numere x1 + x2, iar cu P produsul celor două numere  

x1 · x2.   
Aceste detalii fiind cunoscute de către Sandu şi Petru, adică Sandu ştie suma, iar Petru 

ştie produsul. 
Următoarea conversaŃie are acum loc:   

  - Petru: Nu ştiu care sînt cele 2 numere. (Nu ştiu suma.)   
  - Sandu: Ştiam că nu ştii care sînt cele 2 numere. (Ştiam deja asta.)    
  - Petru: Acum ştiu cele 2 numere. (Eu ştiu acum suma.) 
  - Sandu: Acum ştiu cele 2 numere. (Şi eu ştiu acum produsul.)   

După dialog, vine întrebarea:  
Care sînt numerele?   
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Rezolvarea „ Problemei cu  x1 şi x2 două numere întregi, unde 1<x1<x2 şi suma S=x1+ x2 ≤ 100  –”  
 
 

 Această problemă necesită rezolvarea în două etape, adică:  
1) să aflăm mai întîi suma şi produsul pe care ei le ştiu – Sandu suma, respectiv Petru produsul – şi   
2) să aflăm apoi, cum au judecat cei doi în găsirea celor două numere naturale strict mai mari ca unu şi suma lor S= 
x1+x2 ≤ 100 din care sînt formate suma şi produsul, şi pe care ei le ştiu – Sandu suma, respectiv Petru produsul –. 
   

1) Să aflăm mai întîi suma şi produsul pe care ei le ştiu – Sandu suma, respectiv Petru produsul –. 
  

Aşadar, noi trebuie să aflăm mai întîi şi suma, şi produsul pe care ei le ştiu – Sandu suma, respectiv Petru 
produsul – şi apoi, cum au judecat cei doi în găsirea celor două numere naturale strict mai mari ca unu şi suma lor 
S= x1+x2≤ 100 din care sînt formate suma şi produsul. 

Pentru acest lucru ne vom folosi şi de afirmaŃiile din problemă. 
  

Astfel, „Fie x1 şi x2 două numere întregi, unde 1<x1<x2 şi x1 + x2≤100 
Notăm cu S suma celor două numere x1 + x2, iar cu P produsul celor două numere  

x1 · x2.   
Aceste detalii fiind cunoscute de către Sandu şi Petru, adică Sandu ştie suma, iar Petru 

ştie produsul.” 
 
Dar pentru a afla cele două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite atît Sandu, cît şi 

Petru ar trebui să cunoască fiecare în parte şi suma (notată cu S), şi produsul (notat cu P) celor două numere.    

Apoi cu ajutorul ecuaŃiei x2-Sx+P = 0 să afle cele două necunoscute x1,2 =  
2

42 PSS −±
, x1 şi x2 fiind cele 

două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite.   

În ecuaŃia dată avem S = x1+x2 = 
a

b−  şi P = x1· x2 = 
a

c
, iar a, b şi c sînt coeficienŃii ecuaŃiei standard 

ax2+bx+c = 0, iar  x1,2 = 
a

acbb

2

42 −±−
 rădăcinile ecuaŃiei.  

Aşadar, „Următoarea conversaŃie are acum loc:   
- Petru: Nu ştiu care sînt cele 2 numere. (Nu ştiu suma.)   

          - Sandu: Ştiam că nu ştii care sînt cele 2 numere. (Ştiam deja asta.)”   
 
Adică, dacă produsul lui Petru ar fi fost format dintr-o pereche de numere naturale strict mai mari ca unu 

( x1 , x2 ) a oricăror două numere prime din şirul de numere prime: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 
47, 53 şi suma lor S= x1+x2 ≤ 100 – prime amîndouă – atunci Petru şi-ar fi dat seama imediat şi de suma lui Sandu. 

 
  De asemenea, Sandu ştie matematică şi ştie, de altfel, că dacă perechea de numere naturale strict mai mari 

ca unu ( x1 , x2 ) a oricăror două numere prime din şirul de numere prime: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 
41, 43, 47, 53 şi suma lor S= x1+x2≤ 100 – care ar fi putut da produsul lui Petru – ar fi fost prime amîndouă, atunci 
Petru şi-ar fi dat seama imediat şi de suma lui Sandu. 

  
Or, Sandu  are suma S şi ŞTIE SIGUR, că cele două numere naturale strict mai mari ca unu ( x1 , x2 ) şi 

suma lor S= x1+x2≤ 100  care dau produsul lui Petru, nu sînt prime amîndouă şi informaŃia aceasta o deduce din 
suma pe care o ştie. 
 

Adică suma lui Sandu, descompusă în doi termeni nu conŃine două numere naturale strict mai mari ca unu 
( x1 , x2 ) şi suma lor S= x1+x2 ≤ 100  – prime amîndouă –. 
  

Rezultă că SUMA DE LA SANDU NU POATE FI SCRISĂ CA SUMĂ A ORICĂROR DOUĂ NUMERE 
PRIME, iar pentru a afla mulŃimea sumelor vom face următori paşi:  

 
Vom înlătura acele sume care nu satisfac afirmaŃia: SUMA DE LA SANDU NU POATE FI SCRISĂ CA 

SUMĂ A ORICĂROR DOUĂ NUMERE PRIME, iar numerele care formează sumele trebuie să fie două numere 
naturale strict mai mari ca unu.  
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Aşadar:    

a) - Sumele 1, 2 şi 3 nu pot fi scrise ca sumă de două numere naturale strict mai mari ca unu se 
înlătură ;     

b) - Sumele pare se înlătură deoarece conform celebrei conjecturii a lui Goldbach, care 
prevede că: Orice număr par mai mare decît 2 poate fi scris ca sumă a două numere prime ; 
  c) - Sumele impare care sînt egale cu : 2 + număr prim  se înlătură (2 fiind număr prim). 
 

Dăm mai jos lista 3 cu mulŃimea sumelor care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, după ce au 
fost înlăturate acele sume care nu satisfac afirmaŃia de mai sus.  

 
 

Lista 3 – Mul Ńimea sumelor care nu pot fi scrise ca sumă a oricăror două numere prime 
  

S=11= 2+9, 3+8, 4+7, 5+6  ;       
S=17= 2+15, 3+14, 4+13, 5+12, 6+11, 7+10, 8+9 ;               
S=23= 2+21, 3+20, 4+19, 5+18, 6+17, 7+16, 8+15, 9+14, 10+13, 11+12 ;  
S=27= 2+25, 3+24, 4+23, 5+22, 6+21, 7+20, 8+19, 9+18, 10+17, 11+16, 12+15, 13+14 ; 
S=29= 2+27, 3+26, 4+25, 5+24, 6+23, 7+22, 8+21, 9+20, 10+19, 11+18, 12+17, 13+16, 14+15 ; 
S=35= 2+33, 3+32, 4+31, 5+30, 6+29, 7+28, 8+27, 9+26, 10+25, 11+24, 12+23, 13+22, 14+21, 15+20, 
           16+19, 17+18 ;  
S=37= 2+35, 3+34, 4+33, 5+32, 6+31, 7+30, 8+29, 9+28, 10+27, 11+26, 12+25, 13+24,14+23, 15+22, 

                        16+21, 17+20, 18+19 ;   
S=41= 2+39, 3+38, 4+37, 5+36, 6+35, 7+34, 8+33, 9+32, 10+31, 11+30, 12+29, 13+28, 14+27, 15+26, 

                        16+25, 17+24, 18+23, 19+22, 20+21  ; 
S=47= 2+45, 3+44, 4+43, 5+42, 6+41, 7+40, 8+39, 9+38, 10+37, 11+36, 12+35, 13+34, 14+33, 15+32, 

                        16+31, 17+30, 18+29, 19+28, 20+27, 21+26, 22+25, 23+24 ; 
S=51= 2+49, 3+48, 4+47, 5+46, 6+45, 7+44, 8+43, 9+42, 10+41, 11+40, 12+39, 13+38, 14+37, 15+36, 

                        16+35,17+34, 18+33, 19+32, 20+31, 21+30, 22+29, 23+28, 24+27, 25+26 ; 
   S=53= 2+51, 3+50, 4+49, 5+48, 6+47, 7+46, 8+45, 9+44, 10+43, 11+42, 12+41, 13+40, 14+39, 15+38,  
                        16+37,17+36, 18 +35, 19+34, 20+33, 21+32, 22+31, 23+30, 24+29, 25+28, 26+27 ; 
  S=57= 2+55, 3+54, 4+53, 5+52, 6+51, 7+50, 8+49, 9+48, 10+47, 11+46, 12+45, 13+44, 14+43, 15+42, 
                        16+41, 17+40, 18+39, 19+38, 20+37, 21+36, 22+35, 23+34, 24+33, 25+32, 26+31, 27+30, 28+29 ; 

S=59= 2+57, 3+56, 4+55, 5+54, 6+53, 7+52, 8+51, 9+50, 10+49, 11+48, 12+47, 13+46, 14+45, 15+44, 
                        16+43, 17+42, 18+41, 19+40, 20+39, 21+38, 22+37, 23+36, 24+35, 25+34, 26+33, 27+32, 28+31, 
                        29+30 ; 

S=65= 2+63, 3+62, 4+61, 5+60, 6+59, 7+58, 8+57, 9+56, 10+55, 11+54, 12+53, 13+52, 14+51, 15+50,  
                        16+49, 17+48, 18+47, 19+46, 20+45, 21+44, 22+43, 23+42, 24+41, 25+40, 26+39, 27+38, 28+37, 
                        29+36, 30+35, 31+34, 32+33  ; 
            S=67= 2+65, 3+64, 4+63, 5+62, 6+61, 7+60, 8+59, 9+58, 10+57, 11+56, 12+55, 13+54, 14+53, 15+52, 
                        16+51,17+50, 18+49, 19+48, 20+47, 21+46, 22+45, 23+44, 24+43, 25+42, 26+41, 27+40, 28+39, 
                        29+38, 30+37, 31+36, 32+35, 33+34  ; 

S=71= 2+69, 3+68, 4+67, 5+66, 6+65, 7+64, 8+63, 9+62, 10+61, 11+60, 12+59, 13+58, 14+57, 15+56, 
                        16+55, 17+54, 18+53, 19+52, 20+51, 21+50, 22+49, 23+48, 24+47, 25+46, 26+45, 27+44, 28+43, 
                        29+42, 30+41, 31+40, 32+39, 33+38, 34+37, 35+36 ;  

S=77= 2+75, 3+74, 4+73, 5+72, 6+71, 7=70, 8+69, 9+68, 10+67, 11+66, 12+65, 13+64, 14+63, 15+62, 
                        16+61, 17+60, 18+59, 19+58, 20+57, 21+56, 22+55, 23+54, 24+53, 25+52, 26+51, 27+50, 28+49, 
                        29+48, 30+47, 31+46, 32+45, 33+44, 34+43, 35+42, 36+41, 37+40, 38+39 ;  

S=79= 2+77, 3+76, 4+75, 5+74, 6+73, 7+72, 8+71, 9+70, 10+69, 11+68, 12+67, 13+66, 14+65, 15+64, 
                        16+63, 17+62, 18+61, 19+60, 20+59, 21+58, 22+57, 23+56, 24+55, 25+54, 26+53, 27+52, 28+51, 
                        29+50, 30+49, 31+48, 32+47, 33+46, 34+45, 35+44, 36+43, 37+42, 38+41, 39+40 ; 

S=83= 2+81, 3+80, 4+79, 5+78, 6+77, 7+76, 8+75, 9+74, 10+73, 11+72, 12+71, 13+70, 14+69, 15+68, 
                        16+67, 17+66, 18+65, 19+64, 20+63, 21+62, 22+61, 23+60, 24+59, 25+58, 26+57, 27+56, 28+55, 
                        29+54, 30+53, 31+52, 32+51, 33+50, 34+49, 35+48, 36+47, 37+46, 38+45, 39+44, 40+43, 41+42 ; 

S=87= 2+85, 3+84, 4+83, 5+82, 6+81, 7+80, 8+79, 9+78, 10+77, 11+76, 12+75, 13+74, 14+73, 15+72, 
                        16+71, 17+70, 18+69, 19+68, 20+67, 21+66, 22+65, 23+64, 24+63, 25+62, 26+61, 27+60, 28+59, 
                        29+58, 30+57, 31+56, 32+55, 33+54, 34+53, 35+52, 36+51, 37+50, 38+49, 39+48, 40+47, 41+46, 
                        42+45, 43+44 ; 
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S=89= 2+87, 3+86, 4+85, 5+84, 6+83, 7+82, 8+81, 9+80, 10+79, 11+78, 12+77, 13+76, 14+75, 15+74, 

                        16+73, 17+72, 18+71, 19+70, 20+69, 21+68, 22+67, 23+66, 24+65, 25+64, 26+63, 27+62, 28+61, 
                        29+60, 30+59, 31+58, 32+57, 33+56, 34+55, 35+54, 36+53, 37+52, 38+51, 39+50, 40+49, 41+48, 
                        42+47, 43+46, 44+45 ; 

S=93= 2+91, 3+90, 4+89, 5+88, 6+87, 7+86, 8+85, 9+84, 10+83, 11+82, 12+81, 13+80, 14+79, 15+78, 
                        16+77, 17+76, 18+75, 19+74, 20+73, 21+72, 22+71, 23+70, 24+69, 25+68, 26+67, 27+66, 28+65, 
                        29+64, 30+63, 31+62, 32+61, 33+60, 34+59, 35+58, 36+57, 37+56, 38+55, 39+54, 40+53, 41+52, 
                        42+51, 43+50, 44+49, 45+48, 46+47 ; 

S=95= 2+93, 3+92, 4+91, 5+90, 6+89, 7+88, 8+87, 9+86, 10+85, 11+84, 12+83, 13+82, 14+81, 15+80, 
                        16+79, 17+78, 18+77, 19+76, 20+75, 21+74, 22+73, 23+72, 24+71, 25+70, 26+69, 27+68, 28+67, 
                        29+66, 30+65, 31+64, 32+63, 33+62, 34+61, 35+60, 36+59, 37+58, 38+57, 39+56, 40+55, 41+54, 
                        42+53, 43+52, 44+51, 45+50, 46+49, 47+48 ; 
  S=97= 2+95, 3+94, 4+93, 5+92, 6+91, 7+90, 8+89, 9+88, 10+87, 11+86, 12+85, 13+84, 14+83, 15+82, 
                        16+81, 17+80, 18+79, 19+78, 20+77, 21+76, 22+75, 23+74, 24+73, 25+72, 26+71, 27+70, 28+69, 
                        29+68, 30+67, 31+66, 32+65, 33+64, 34+63, 35+62, 36+61, 37+60, 38+59, 39+58, 40+57, 41+56, 
                        42+55, 43+54, 44+53, 45+52, 46+51, 47+50, 48+49 ;  
 

Deci am aflat mulŃimea sumelor care nu pot fi scrise ca sumă a oricăror două numere prime, iar acestea sînt : 
{11, 17, 23, 27, 29, 35, 37, 41, 47, 51, 53, 57, 59, 65, 67, 71, 77, 79, 83, 87, 89, 93, 95, 97}. 
 

Aşadar, ce am aflat pînă acum?  
 Am aflat mulŃimea sumelor care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, adică mulŃimea printre 
care figurează şi suma pe care Sandu o ştie. 
 

Apoi, din această mulŃime a sumelor, COMPUNEM MULłIMEA TUTUROR PRODUSELOR POSIBILE 
printre care trebuie să se afle şi produsul pe care Petru îl ştie. 

 
 În continuare facem un tabel ajutător 3, ca să ne dăm seama ce produse posibile sînt pentru fiecare sumă din 
mulŃimea acelor sume care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime : 
 
 

Tabel ajutător 3 pentru suma S=x1+ x2≤ 100   
MULłIMEA TUTUROR PRODUSELOR POSIBILE 

pentru fiecare sumă din mulŃimea acelor sume care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime 
 

Pentru S=11, avem P=18(2·9), 24(3·8), 28(4·7), 30(5·6) ; - SubmulŃime de produse posibile -  
 Pentru S=17, avem P=30(2·15), 42(3·14), 52(4·13), 60(5·12), 66(6·11), 70(7·10), 72(8·9) ;  - idem – 
 Pentru S=23, avem P=42(2·21), 60(3·20), 76(4·19), 90, 102, 112(7·16), 120, 126, 130, 132 ;  - idem –  
 Pentru S=27, avem P=50(2·25), 72(3·24), 92(4·23), 110, 126, 140, 152, 162, 170, 176, 180, 182 ;    - idem –  
 Pentru S=29, avem P= 54(2·27), 78, 100(4·25), 120, 138, 154, 168, 180, 190, 198, 204, 208, 210 ;  - idem – 
 Pentru S=35, avem P= 66(2·33), 96(3·32), 124(4·31), 150, 174, 196, 216, 234, 250, 264, 276, 286, 294,  
                                                  300, 304, 306 ;  - idem – 
 Pentru S=37, avem P=70(2·35), 102, 132, 160(5·32), 186, 210, 232(8·29), 252, 270, 286, 300, 312,  
                                                 322, 330, 336, 340, 342 ;  - idem – 
 Pentru S=41, avem P=78, 114, 148(4·37), 180, 210, 238(7·34), 264, 288, 310, 330, 348, 364, 378,  
                                                 390, 400, 408, 414, 418, 420 ;  - idem – 
 Pentru S=47, avem P=90, 132, 172(4·43), 210, 246(6·41), 280, 312, 342, 370, 396, 420, 442, 462,  
                                                 480, 496, 510, 522, 532, 540, 546, 550, 552 ;    - idem – 

Pentru S=51, avem P=98(2·49), 144(3·48), 188, 230, 270, 308, 344, 378, 410, 440, 468, 494, 518,  
                                    540, 560, 578, 594, 608, 620, 630, 638, 644, 648, 650 ;  - idem –  
Pentru S=53, avem P=102, 150, 196, 240, 282, 322, 360, 396, 430(10·43), 462, 492(12·41), 520, 546,  
                                     570, 592, 612, 630, 646, 660, 672, 682, 690, 696, 700, 702 ;  - idem – 
Pentru S=57, avem P=110, 162, 212(4·53), 260(5·52), 306, 350, 392, 432, 470, 506, 540, 572, 602,  
                                    630, 656, 680, 702, 722, 740, 756, 770, 782, 792, 800, 806, 810 ;  - idem – 
Pentru S=59, avem P=114, 168, 220(4·55), 270, 318(6·53), 364, 408, 450, 490, 528, 564, 598, 630,  
                                    660, 688, 714, 738, 760, 780, 798, 814, 828, 840, 850, 858, 864, 868, 870 ;  - idem – 
Pentru S=65, avem P=126, 186, 244(4·61), 300, 354(6·59), 406, 456, 504, 550, 594, 636, 676, 714,  
                                    750, 784, 816, 846, 874, 900, 924, 946, 966, 984, 1000, 1014, 1026, 1036, 1044,  
                                    1050, 1054, 1056 ;  - idem – 
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Pentru S=67, avem P=130, 192(3·64), 252, 310, 366(6·61), 420, 472, 522, 570, 616, 660, 702, 742, 780, 816, 
                                    850, 882, 912, 940, 966, 990, 1012, 1032, 1050, 1066, 1080, 1092, 1102, 1110, 
                                    1116, 1120, 1122 ;  - idem – 
Pentru S=71, avem P=138, 204, 268(4·67), 330, 390, 448(7·64), 504, 558, 610, 660, 708, 754, 798, 840, 880, 
                                    918, 954, 988, 1020, 1050, 1078, 1104, 1128, 1150, 1170, 1188, 1204, 1218, 
                                    1230, 1240, 1248, 1254, 1258, 1260 ;   - idem – 
Pentru S=77, avem P=150, 222(3·74), 292(4·73), 360, 426, 490, 552, 612, 670, 726, 780, 832, 882, 930, 976, 
                                    1020, 1062, 1102, 1140, 1176, 1210, 1242, 1272, 1300, 1326, 1350, 1372, 
                                    1392, 1410, 1426, 1440, 1452, 1462, 1470, 1476, 1480, 1482 ;  - idem – 
Pentru S=79, avem P=154, 228(3·76), 300, 370, 438(6·73), 504, 568, 630, 690, 748, 804, 858, 910, 960, 1008, 
                                    1054, 1098, 1140, 1180, 1218, 1254, 1288, 1320, 1350, 1378, 1404, 1428, 
                                    1450, 1470, 1488, 1504, 1518, 1530, 1540, 1548, 1554, 1558, 1560 ; - idem – 
Pentru S=83, avem P=162, 240, 316(4·79), 390, 462, 532, 600(8·75), 666, 730, 792, 852, 910, 966,  
                                    1020, 1072, 1122, 1170, 1216, 1260, 1302, 1342, 1380, 1416, 1450, 1482, 1512,  
                                    1540, 1566, 1590, 1612, 1632, 1650, 1666, 1680, 1692, 1702, 1710, 1716, 1720, 
                                    1722 ; - idem –   
Pentru S=87, avem P=170, 252, 332(4·83), 410, 486(6·81), 560, 632, 702, 770, 836, 900, 962, 1022,  
                                    1080, 1136, 1190, 1242, 1292, 1340, 1386, 1430, 1472, 1512, 1550, 1586, 1620,  
                                    1652, 1682, 1710, 1736, 1760, 1782, 1802, 1820, 1836, 1850, 1862, 1872, 1880, 
                                    1886, 1890, 1892 ; - idem – 
Pentru S=89, avem P=174, 258(3·86), 340, 420, 498(6·83), 574, 648, 720, 790, 858, 924, 988, 1050,  
                                    1110, 1168, 1224, 1278, 1330, 1380, 1428, 1474, 1518, 1560, 1600, 1638, 1674,  
                                    1708, 1740, 1770, 1798, 1824, 1848, 1870, 1890, 1908, 1924, 1938, 1950, 1960, 
                                    1968, 1974, 1978, 1980 ;   - idem –   
Pentru S=93, avem P=182, 270, 356(4·89), 440, 522, 602, 680, 756, 830(10·83), 902, 972, 1040, 1106,  
                                    1170, 1232, 1292, 1350, 1406, 1460, 1512, 1562, 1610, 1656, 1700, 1742, 1782,  
                                    1820, 1856, 1890, 1922, 1952, 1980, 2006, 2030, 2052, 2072, 2090, 2106, 2120,  
                                    2132, 2142, 2150, 2156, 2160, 2162 ;    - idem –    
Pentru S=95, avem P=186, 276, 364, 450, 534(6·89), 616, 696, 774(9·86), 850, 924, 996, 1066, 1134, 1200, 
                                    1264, 1326, 1386, 1444, 1500, 1554, 1606, 1656, 1704, 1750, 1794, 1836, 
                                    1876, 1914, 1950, 1984, 2016, 2046, 2074, 2100, 2124, 2146, 2166, 2184, 
                                    2200, 2214, 2226, 2236, 2244, 2250, 2254, 2256 ;  - idem – 
Pentru S=97, avem P=190, 282, 372(4·93), 460(5·92), 546, 630, 712, 792, 870, 946, 1020, 1092, 1162, 1230, 
                                    1296, 1360, 1422, 1482, 1540, 1596, 1650, 1702, 1752, 1800, 1846, 1890, 
                                    1932, 1972, 2010, 2046, 2080, 2112, 2142, 2170, 2196, 2220 2242, 2262, 

                                                 2280, 2296, 2310, 2322, 2332, 2340, 2346, 2350, 2352.   - idem – 
 
 

Ce se întîmplă? Ce observăm în acest tabel ajutător?  
 Observăm că multe dintre produse se repetă în mulŃimea de sume posibile. 
 De exemplu, produsul P=30 corespunzător sumei S=11 se repetă şi în suma S=17, iar în acest caz Sandu nu 
are cum să determine care sînt cele două numere naturale strict mai mari ca unu şi suma lor S= x1+x2≤ 100.  
 Cu alte cuvinte produsul lui Petru ar trebui să fie un produs care să nu se repete. 

Adică să nu avem mai mult de o pereche de numere naturale strict mai mari ca unu şi suma lor  
S= x1+x2≤ 100 care să producă acelaşi produs înscris printre submulŃimile de produse posibile, cu o pereche de 
numere naturale strict mai mari ca unu, aşa cum avem pentru produsul P=30, două perechi de numere în loc de o 
pereche de numere, adică:   

- perechea de numere ( 5, 6 ) corespunzătoare sumei S=11, care produce produsul P=30 şi  
- perechea de numere ( 2, 15 ) corespunzătoare sumei S=17, care produce acelaşi produs P=30 înscris printre 

submulŃimile de produse posibile, cu o pereche de numere naturale strict mai mari ca unu.      
  Dar, aşa cum Petru a putut să determine perechea unică de numere naturale strict mai mari ca unu şi suma 
lor S= x1+x2≤ 100, înseamnă că produsul lui este unic. 
 

S-a ales acel produs dintr-o submulŃime de produse posibile corespunzătoare unei sume care nu se 

repetă în celelalte submulŃimi de produse posibile, cu o pereche de numere naturale strict mai mari ca unu– şi 
care este unic – deoarece există posibilitatea să avem alt produs unic în altă submulŃime de produse 
posibile corespunzătoare altei sume cu S= x1+x2 ≤ 100. 
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Pentru a vedea dacă există posibilitatea să avem un produs sau mai multe produse care nu se repetă în diferite 

sume cu S= x1+x2≤ 100  vom analiza pe rînd toate produsele din submulŃimile de produse posibile corespunzătoare 
sumelor din tabelul ajutător:  MULłIMEA TUTUROR PRODUSELOR POSIBILE pentru fiecare sumă din mulŃimea 

acelor sume care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime – pînă vom întîlni aceste produse.  
 
 Produsul se verifică în tabelul ajutător: MULłIMEA TUTUROR PRODUSELOR POSIBILE pentru fiecare 

sumă din mulŃimea acelor sume care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, dacă se repetă sau nu, dar şi cu 
ajutorul  listei cu sumele care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime 
 

Este suficient dacă vom găsi cel puŃin încă un produs în celelalte submulŃimi de produse posibile 
cu o pereche de numere naturale strict mai mari ca unu pentru a dovedi că produsul analizat  
din submulŃimea de produse posibile corespunzătoare unei sume cu S= x1+x2≤ 100 se repetă.  
 

Aşadar:  
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=11 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător şi listă. 

Produsul 30 se repetă în sumele {11, 17}, deci produsul P nu poate fi 30. 
Observăm că există două produse în suma S=11 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, adică P=18 şi P=24, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=17 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător şi listă. 

Produsul 30 se repetă în sumele {11, 17}, deci produsul P nu poate fi 30. 
Produsul 42 se repetă în sumele {17, 23}, deci produsul P nu poate fi 42. 
Produsul 60 se repetă în sumele {17, 23}, deci produsul P nu poate fi 60. 
Produsul 66 se repetă în sumele {17, 35}, deci produsul P nu poate fi 66. 
Produsul 70 se repetă în sumele {17, 37}, deci produsul P nu poate fi 70. 
Produsul 72 se repetă în sumele {17, 27}, deci produsul P nu poate fi 72. 
Observăm că avem un singur produs pentru suma S=17 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de 

sume şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, adică P=52. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=23 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsule se verifică în 
tabelul ajutător. 

Produsul 42 se repetă în sumele {17, 23}, deci produsul P nu poate fi 42. 
Produsul 60 se repetă în sumele {17, 23}, deci produsul P nu poate fi 60. 
Produsul 90 se repetă în sumele {23, 47}, deci produsul P nu poate fi 90.  
Produsul 102 se repetă în sumele {23, 37}, deci produsul P nu poate fi 102. 
Observăm că există două produse în suma S=23 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=76 şi P=112, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=27 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător. 

Produsul 72 se repetă în sumele {17, 27}, deci produsul P nu poate fi 72. 
Observăm că există două produse în suma S=27 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=50 şi P=92, adică – nu avem un produs unic. 
  

Să analizăm produsele aferente sumei S=29 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător. 

Produsul 78 se repetă în sumele {29, 41}, deci produsul P nu poate fi 78. 
Observăm că există două produse în suma S=29 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=54 şi P=100, adică – nu avem un produs unic. 
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Să analizăm produsele aferente sumei S=35 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 66 se repetă în sumele {17, 35}, deci produsul P nu poate fi 66. 
Observăm că există două produse în suma S=35 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=96 şi P=124, adică – nu avem un produs unic.  
 
Să analizăm produsele aferente sumei S=37 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător. 

Produsul 70 se repetă în sumele {17, 37}, deci produsul P nu poate fi 70.  
Produsul 102 se repetă în sumele {23, 37}, deci produsul P nu poate fi 102. 
Produsul 132 se repetă în sumele {23, 37}, deci produsul P nu poate fi 132. 
Produsul 186 se repetă în sumele {37, 65}, deci produsul P nu poate fi 186. 
Produsul 210 se repetă în sumele {29, 37}, deci produsul P nu poate fi 210. 
Observăm că există două produse în suma S=37 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=160 şi P=232, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=41 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător. 

Produsul 78 se repetă în sumele {29, 41}, deci produsul P nu poate fi 78.  
Produsul 114 se repetă în sumele {41, 59}, deci produsul P nu poate fi 114. 
Produsul 180 se repetă în sumele {27, 41}, deci produsul P nu poate fi 180. 
Produsul 210 se repetă în sumele {29, 41}, deci produsul P nu poate fi 210. 
Observăm că există două produse în suma S=41 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=148 şi P=238, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=47 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător. 

Produsul 90 se repetă în sumele {23, 47}, deci produsul P nu poate fi 90. 
Produsul 132 se repetă în sumele {23, 47}, deci produsul P nu poate fi 132. 
Produsul 210 se repetă în sumele {29, 47}, deci produsul P nu poate fi 210. 
Observăm că există două produse în suma S=47 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=172 şi P=246, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=51 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător. 

Observăm că există două produse în suma S=51 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 
care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=98 şi P=144, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=53 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 102 se repetă în sumele {23, 53}, deci produsul P nu poate fi 102.  
Produsul 150 se repetă în sumele {35, 53}, deci produsul P nu poate fi 150. 
Produsul 196 se repetă în sumele {35, 53}, deci produsul P nu poate fi 196. 
Produsul 240 se repetă în sumele {53, 83}, deci produsul P nu poate fi 240. 
Produsul 282 se repetă în sumele {53, 97}, deci produsul P nu poate fi 282. 
Produsul 322 se repetă în sumele {37, 53}, deci produsul P nu poate fi 322. 
Produsul 360 se repetă în sumele {53, 77}, deci produsul P nu poate fi 360. 
Produsul 396 se repetă în sumele {47, 53}, deci produsul P nu poate fi 396. 
Produsul 462 se repetă în sumele {47, 53}, deci produsul P nu poate fi 462. 
Observăm că există două produse în suma S=53 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=430 şi P=492, adică – nu avem un produs unic.  
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=57 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 110 se repetă în sumele {27, 57}, deci produsul P nu poate fi 110. 
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Produsul 162 se repetă în sumele {27, 57}, deci produsul P nu poate fi 162. 
Observăm că există două produse în suma S=57 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=212 şi P=260, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=59 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 114 se repetă în sumele {41, 59}, deci produsul P nu poate fi 114.  
Produsul 168 se repetă în sumele {29, 59}, deci produsul P nu poate fi 168. 
Produsul 270 se repetă în sumele {37, 59}, deci produsul P nu poate fi 270. 
Observăm că există două produse în suma S=59 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume, 

care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime, P=220 şi P=318, adică – nu avem un produs unic.  
  
Să analizăm produsele aferente sumei S=65 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 126 se repetă în sumele {23, 65}, deci produsul P nu poate fi 126.  
Produsul 186 se repetă în sumele {37, 65}, deci produsul P nu poate fi 186. 
Produsul 300 se repetă în sumele {35, 65}, deci produsul P nu poate fi 300. 
Observăm că există două produse pentru suma S=65 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume 

şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, P=244 şi P=354, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=67 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 130 se repetă în sumele {23, 67}, deci produsul P nu poate fi 130.  
Produsul 252 se repetă în sumele {37, 67}, deci produsul P nu poate fi 252. 
Produsul 310 se repetă în sumele {41, 67}, deci produsul P nu poate fi 310. 
Observăm că există două produse pentru suma S=67 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume 

şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, P=192 şi P=366, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=71 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 138 se repetă în sumele {29, 71}, deci produsul P nu poate fi 138.  
Produsul 204 se repetă în sumele {29, 71}, deci produsul P nu poate fi 204. 
Produsul 330 se repetă în sumele {37, 71}, deci produsul P nu poate fi 330. 
Produsul 390 se repetă în sumele {41, 71}, deci produsul P nu poate fi 390. 
Observăm că există două produse pentru suma S=71 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume 

şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, P=268 şi P=448, adică – nu avem un produs unic.  
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=77 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător. 

Produsul 150 se repetă în sumele {35, 77}, deci produsul P nu poate fi 150.  
Observăm că există două produse pentru suma S=77 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume 

şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, P=222 şi P=292, adică – nu avem un produs unic. 
 

Să analizăm produsele aferente sumei S=79 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 154 se repetă în sumele {29, 79}, deci produsul P nu poate fi 154.  
Produsul 300 se repetă în sumele {35, 79}, deci produsul P nu poate fi 300. 
Produsul 370 se repetă în sumele {47, 79,}, deci produsul P nu poate fi 370. 
Observăm că există două produse pentru suma S=79 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume 

şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, P=228 şi P=438, adică – nu avem un produs unic.  
 
Să analizăm produsele aferente sumei S=83 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 162 se repetă în sumele {27, 83}, deci produsul P nu poate fi 162.  
Produsul 240 se repetă în sumele {53, 83}, deci produsul P nu poate fi 240. 
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Produsul 390 se repetă în sumele {41, 83}, deci produsul P nu poate fi 390. 
Produsul 462 se repetă în sumele {47, 83}, deci produsul P nu poate fi 462. 
Produsul 532 se repetă în sumele {47, 83}, deci produsul P nu poate fi 532. 
Observăm că există două produse pentru suma S=83 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume 

şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, P=316 şi P=600, adică – nu avem un produs unic. 
 
Să analizăm produsele aferente sumei S=87 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 170 se repetă în sumele {27, 87}, deci produsul P nu poate fi 170.  
Produsul 252 se repetă în sumele {37, 87}, deci produsul P nu poate fi 252. 
Produsul 410 se repetă în sumele {51, 87}, deci produsul P nu poate fi 410. 
Observăm că există două produse pentru suma S=87 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume 

şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, P=332 şi P=486, adică – nu avem un produs unic. 
  

Să analizăm produsele aferente sumei S=89 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 
celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 174 se repetă în sumele {35, 89}, deci produsul P nu poate fi 174.  
Produsul 340 se repetă în sumele {37, 89}, deci produsul P nu poate fi 340. 
Produsul 420 se repetă în sumele {41, 89}, deci produsul P nu poate fi 420. 
Observăm că există două produse pentru suma S=89 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume 

şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, P=258 şi P=498, adică – nu avem un produs unic. 
 
Să analizăm produsele aferente sumei S=93 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 182 se repetă în sumele {27, 93}, deci produsul P nu poate fi 182.  
Produsul 270 se repetă în sumele {37, 93}, deci produsul P nu poate fi 270. 
Produsul 440 se repetă în sumele {51, 93}, deci produsul P nu poate fi 440. 
Produsul 522 se repetă în sumele {47, 93}, deci produsul P nu poate fi 522. 
Produsul 602 se repetă în sumele {57, 93}, deci produsul P nu poate fi 602. 
Produsul 680 se repetă în sumele {57, 93}, deci produsul P nu poate fi 680. 
Produsul 756 se repetă în sumele {57, 93}, deci produsul P nu poate fi 756. 
Observăm că există două produse pentru suma S=93 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume 

şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, P=356 şi P=830, adică – nu avem un produs unic. 
 
Să analizăm produsele aferente sumei S=95 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 186 se repetă în sumele {37, 95}, deci produsul P nu poate fi 186.  
Produsul 276 se repetă în sumele {35, 95}, deci produsul P nu poate fi 276. 
Produsul 364 se repetă în sumele {41, 95}, deci produsul P nu poate fi 364. 
Produsul 450 se repetă în sumele {59, 95}, deci produsul P nu poate fi 450. 
Produsul 616 se repetă în sumele {67, 95}, deci produsul P nu poate fi 616. 
Produsul 696 se repetă în sumele {53, 95}, deci produsul P nu poate fi 696. 
Observăm că există două produse pentru suma S=95 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume 

şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, P=534 şi P=774, adică – nu avem un produs unic. 
 
Să analizăm produsele aferente sumei S=97 pentru a vedea dacă avem un singur produs care nu se repetă în 

celelalte sume din mulŃimea de sume, care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime. Produsele se verifică în 
tabelul ajutător.  

Produsul 190 se repetă în sumele {29, 97}, deci produsul P nu poate fi 190.  
Produsul 282 se repetă în sumele {53, 97}, deci produsul P nu poate fi 282. 
Observăm că există două produse pentru suma S=97 care nu se repetă în celelalte sume din mulŃimea de sume 

şi care nu poate fi scrise ca sumă de două numere prime, P=372 şi P=460, adică – nu avem un produs unic. 
 

Dăm în continuare tabelul produselor pentru  submulŃimea de produse posibile 
corespunzătoare sumelor cu S= x1+x2≤ 100 analizate – rămase şi care nu se repetă – în celelalte 
submulŃimi de produse posibile, cu o pereche de numere naturale strict mai mari ca unu. 
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Pentru S=11, avem P=18(2·9), 24(3·8) ; - Produse rămase care nu se repetă în urma analizei -   
Pentru S=17, avem P=52(4·13);                                  - idem – 

 Pentru S=23, avem P=76(4·19), 112(7·16) ;               - idem –  
 Pentru S=27, avem P=50(2·25), 92(4·23) ;      - idem –  
 Pentru S=29, avem P= 54(2·27), 100(4·25) ;    - idem – 

Pentru S=35, avem P= 96(3·32), 124(4·31) ;    - idem – 
 Pentru S=37, avem P=160(5·32), 232(8·29);    - idem – 
 Pentru S=41, avem P=148(4·37), 238(7·34) ;    - idem – 
 Pentru S=47, avem P=172(4·43), 246(6·41) ;     - idem – 

Pentru S=51, avem P=98(2·49), 144(3·48) ;       - idem –  
Pentru S=53, avem P=430(10·43), 492(12·41) ;   - idem – 
Pentru S=57, avem P=212(4·53), 260(5·52),;    - idem – 
Pentru S=59, avem P=220(4·55), 318(6·53) ;   - idem – 
Pentru S=65, avem P=244(4·61), 354(6·59) ;    - idem – 
Pentru S=67, avem P=192(3·64), 366(6·61) ;     - idem – 
Pentru S=71, avem P=268(4·67), 448(7·64) ;     - idem – 
Pentru S=77, avem P=222(3·74), 292(4·73) ;    - idem – 
Pentru S=79, avem P=228(3·76), 438(6·73) ;     - idem – 
Pentru S=83, avem P=316(4·79), 600(8·75) ;     - idem –   
Pentru S=87, avem P=332(4·83), 486(6·81) ;      - idem – 
Pentru S=89, avem P=258(3·86), 498(6·83) ;     - idem –   
Pentru S=93, avem P=356(4·89), 830(10·83) ;     - idem –    
Pentru S=95, avem P=534(6·89), 774(9·86) ;      - idem – 
Pentru S=97, avem P=372(4·93), 460(5·92).       - idem – 
 
 De asemenea în sumele analizate cu S= x1+x2≤ 100 trebuie să nu avem mai multe produse care nu se repetă 

în celelalte sume din mulŃimea de sume şi care nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime pentru că nu satisface 

condiŃia să avem un singur produs în submulŃimea de produse posibile corespunzătoare unei sume. 
Adică să nu avem mai multe produse care nu se repetă aşa cum le regăsim în mulŃimea produselor posibile 

de mai sus – de exemplul 18, 24 în cazul sumei S=11 sau a altor produse în cazul altor sume, deoarece în acest caz 
Sandu nu are cum să determine care sînt cele două numere naturale strict mai mari ca unu. 

  
Rezultatul final este: Doar dacă există un singur produs în submulŃimea de produse posibile 

corespunzătoare unei sume care nu se repetă în celelalte submulŃimi de produse posibile cu o perechea de numere 
naturale strict mai mari ca unu, adică – este unic – 

 

Aşadar, din tabelul produselor pentru  submulŃimea de produse posibile corespunzătoare 
sumelor cu S= x1+x2≤ 100 analizate – rămase şi care nu se repetă – în celelalte submulŃimi de 
produse posibile, cu o pereche de numere naturale strict mai mari ca unu mai rămîne:  

   
Pentru S=17(4+13), avem P=52(4·13) ;   

 
Rezultă că produsul P=52 este singurul produs din submulŃimea de produse posibile 

corespunzătoare sumei S=17 care nu se repetă în celelalte submulŃimi de produse posibile, 
cu o pereche de numere naturale strict mai mari ca unu şi suma lor S= x1+x2≤100, adică – 
este unic – deci Sandu are suma S=17, respectiv Petru are produsul P=52. 
 

Pentru că avem şi produsul, şi suma noi putem uşor să aflăm perechea de numere naturale strict mai mari 
ca unu şi suma lor S= x1+x2 ≤ 100, iar această pereche este x1=4 şi x2=13 , dar să vedem cum a procedat Petru care 
are numai produsul P=52 sau Sandu care are numai suma S=17. 
 
 
 

 Am rezolvat prima etapă, iar acum mergem în pas săltăreŃ – pasul ştrengarului – să rezolvăm şi etapa a doua. 
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2) Să aflăm apoi, cum au judecat cei doi în găsirea celor două numere naturale strict mai mari ca unu 

 şi suma lor S= x1+x2 ≤ 100 din care sînt formate suma şi produsul,  
şi pe care ei le ştiu – Sandu suma, respectiv Petru produsul –. 

 
Pentru a afla cele două numere naturale strict mai mari ca unu şi suma lor S= x1+x2 ≤ 100, atît Sandu, cît 

şi Petru ar trebui să cunoască fiecare în parte şi suma (notată cu S), şi produsul (notat cu P) celor două numere.    

Apoi cu ajutorul ecuaŃiei x2-Sx+P = 0 să afle cele două necunoscute x1,2 =  
2

42 PSS −±
, x1 şi x2 fiind cele 

două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite şi suma lor S= x1+x2 ≤ 100.   

În ecuaŃia dată avem S = x1+x2 = 
a

b−  şi P = x1· x2 = 
a

c
, iar a, b şi c sînt coeficienŃii ecuaŃiei standard 

ax2+bx+c = 0, iar  x1,2 = 
a

acbb

2

42 −±−
 rădăcinile ecuaŃiei. 

Dar Petru ştie numai produsul P=52, iar Sandu ştie numai suma S=17.  
Şi conform problemei are acum loc următoarea conversaŃie:   

  - Petru: Nu ştiu care sînt cele 2 numere. (Nu ştiu suma.)   
  - Sandu: Ştiam că nu ştii care sînt cele 2 numere. (Ştiam deja asta.)    
  - Petru: Acum ştiu cele 2 numere. (Eu ştiu acum suma.) 
  - Sandu: Acum ştiu cele 2 numere. (Şi eu ştiu acum produsul.)  
  

Prin urmare la drum, să vedem ce rezultă din această conversaŃie. 
 
1) Petru descompune produsul P - pe care el îl ştie, în factori primi.  
Produsul P=52 se descompune în următorii factori primi : 2, 2 şi 13. 
Mai departe încearcă să combine în toate modurile posibile aceşti factori primi, pentru a găsi cele două numere 

naturale strict mai mari ca unu şi suma lor S= x1+x2≤ 100 şi care prin înmulŃire dau produsul P=52.  
Aceste numere sînt :   
4·13 =P=52 şi 
2·26 =P=52.  
În continuare Petru află suma factorilor produselor respective, şi acestea sînt :  
Pentru produsul P=4·13, avem suma : S=4+13=17, iar 
Pentru produsul P=2·26, avem suma : S=2+26=28. 
El, Petru, observă că există 2 sume posibile dintre care numai una este cea corespunzătoare, adică suma pe 

care o are Sandu, implicit suma căutată .  
Fiind mai multe sume consideră că nu poate să se pronunŃe. 
Aşadar, Petru afirmă:  „ Nu ştiu care sînt cele 2 numere. (Nu ştiu suma.)”   
 
2) Sandu observă că în descompunerile sale în doi termeni ai sumei S - pe care el o ştie, nu poate avea ambii 

termeni, numere prime, adică : S=17=2+15, 3+14, 4+13, 5+12, 6+11, 7+10, 8+9, dacă ar fi ambii termeni numere 
prime ar fi existat posibilitatea în care produsul lui Petru era un banal produs de două numere prime, şi deci imediat 
descoperit de Petru. 

Mai departe Sandu află produsele posibile, dintre care numai unul este cel corespunzător, adică produsul pe 
care îl are Petru, implicit produsul căutat, pentru fiecare sumă formată din cei doi termeni în parte, şi care sînt 
enumeraŃi mai jos: 

Pentru suma S=17=2+15, avem produsul : P=30; 
Pentru suma S=17=3+14, avem produsul : P=42; 
Pentru suma S=17=4+13, avem produsul : P=52; 
Pentru suma S=17=5+12, avem produsul : P=60; 
Pentru suma S=17=6+11, avem produsul : P=66; 
Pentru suma S=17=7+10, avem produsul : P=70; 
Pentru suma S=17=8+9, avem produsul : P=72. 

În continuare Sandu descompune produsele de mai sus în factori primi, apoi combină aceşti factori primi 
pentru a găsi cele două numere naturale strict mai mari ca unu şi suma lor S= x1+x2 ≤ 100 şi care prin înmulŃire dau 
produsule respective, implicit şi produsul căutat.  

P=30= (2·3·5) = 2·15, 3·10, 5·6 ; 
P=42= (2·3·7) = 2·21, 3·14, 6·7 ;  
P=52= (2·2·13) = 2·26, 4·13 ;  
P=60= (2·2·3·5) = 2·30, 3·20, 4·15, 5·12 ;  
P=66= (2·3·11) = 2·33, 3·22, 6·11 ;  
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P=70= (2·5·7) = 2·35, 5·14, 7·10 ; 
P=72= (2·2·2·3·3) = 2·36, 3·24, 4·18, 6·12, 8·9.       

 ObŃinînd mai multe combinări pentru fiecare produs în parte, consideră că nu poate să se pronunŃe.   
Observă însă că rezultă mai multe sume pentru fiecare produs în parte, o problemă pentru Petru, gîndeşte el. 
Sandu crede că dacă Petru ar avea unul dintre produsele de mai sus, iar fi greu să-i găsească suma sa S=17 în 

sumele rezultate pentru fiecare produs în parte după ce ar înlătura în urma analizei: 
1) sumele pare – conform celebrei conjecturii a lui Goldbach, care spune că: Orice număr par  

mai mare decît 2 poate fi scris ca sumă a două numere prime – şi  
2) sumele impare care pot fi scrise ca: 2 + număr prim  (2 fiind număr prim),   

deoarece toate produsele de mai sus ar avea cel puŃin două sume dintre care trebuie să aleagă.    
Aşadar, analizînd avem:  
Pentru produsul P=30, avem trei sume: 17, 13 şi 11, iar ele se scriu astfel:  

17=2+15; 
13=2+11 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
11=2+9,  

iar dintre ele se înlătură suma 13 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 17 şi 11. 
Pentru produsul P=42, avem trei sume: 23, 17 şi 13, iar ele se scriu astfel:  

23=2+21; 
17=2+15 şi  
13=2+11 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime, 

iar dintre ele se înlătură suma 13 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 23 şi 17. 
Pentru produsul P=52, avem două sume: 28 şi 17, iar ele se scriu astfel:  

28= sumă pară şi 
17=2+18,  

iar dintre ele se înlătură suma 28 şi lui Petru îi rămîne să aleagă singura sumă rămasă 17. 
Pentru produsul P=60, avem patru sume: 32, 23, 19 şi 17, iar ele se scriu astfel: 
 32= sumă pară;   

23=2+21; 
19=2+17 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
17=2+15,  

iar dintre ele se înlătură sumele 32 şi 19 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 23 şi 17. 
Pentru produsul P=66, avem trei sume: 35, 25 şi 17, iar ele se scriu astfel:  

35=2+33; 
25=2+23 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
17=2+15,  

iar dintre ele se înlătură suma 25 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 35 şi 17. 
Pentru produsul P=70, avem trei sume: 37, 19 şi 17, iar ele se scriu astfel:  

37=2+35; 
19=2+17 – unde suma de: 2 + număr prim  ar fi un banal produs de două numere prime şi 
17=2+15,  

iar dintre ele se înlătură suma 19 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 37 şi 17. 
   Pentru produsul P=72, avem cinci sume: 38, 27, 22, 18 şi 17, iar ele se scriu astfel: 

38= sumă pară;   
27=2+25; 
22= sumă pară;   
18= sumă pară şi 
17=2+15,  

iar dintre ele se înlătură sumele 38, 22 şi 18 şi Petru trebuie să aleagă o sumă dintre cele două sume rămase 27 şi 17. 
În concluzie dacă produsul lui Petru ar fi P=52 cu două sume: 28 şi 17 şi înlăturînd suma 28, fiind sumă pară, 

lui Petru i-ar rămîne singura sumă S=17. 
Iar dacă Petru i-ar afla suma şi apoi cele două numere naturale strict mai mari ca unu şi suma lor  

S= x1+x2≤ 100, unde Sandu ştie sigur că SUMA NU POATE FI SCRISĂ, CA SUMĂ A ORICĂROR DOUĂ NUMERE 
PRIME, atunci el, Sandu, ar şti, tot sigur, că produsul este P=52, gîndeşte el.   

Deci, totul depinde de Petru.  
Aşadar, Sandu afirmă: „ Ştiam că nu ştii care sînt cele 2 numere. (Ştiam deja asta.)”    

 
3) Petru reia calculele, avînd în vedere afirmaŃia lui Sandu: „Ştiam că nu ştii care sînt cele 2 numere. 

(Ştiam deja asta.)”  
Aşadar, Petru descompune în doi termeni cele două sume, adică: 

a) a sumei S=17=2+15, 3+14, 4+13, 5+12, 6+11, 7+10, 8+9 şi 
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b) a sumei S=28=2+26, 3+25, 4+24, 5+23, 6+22, 7+21, 8+20, 9+19, 10+18, 11+17, 12+16, 13+15, 

14+14 dintre care trebuie să aleagă una dintre ele. 
 Petru îşi dă seama, că dacă suma de la Sandu ar fi fost S=28, Sandu nu ar fi făcut afirmaŃia: „ Ştiam că nu 

ştii care sînt cele 2 numere. (Ştiam deja asta.)” , deoarece ar fi existat posibilitatea ca produsul să fie de forma  
5·23 sau de forma 11·17 , iar el, Petru, ar fi găsit de la început cele două numere naturale strict mai mari ca unu şi 
suma lor S= x1+x2≤ 100 ştiind şi suma lor, deci SUMA DE LA SANDU NU POATE FI SCRISĂ, CA SUMĂ A 
ORICĂROR DOUĂ NUMERE PRIME, rezultă că suma S=28 nu corespunde, pentru că are doi termeni numere prime, 
adică sumă pară – conform celebrei conjecturii a lui Goldbach, care spune că: Orice număr par mai mare decît 
2 poate fi scris ca sumă a două numere prime – (cei subliniaŃi). 

Deci Petru are acum produsul P=52, pe care el îl ştie, de pe foaia de hîrtie şi suma S=17, care a rămas prin 
eliminarea sumei S=28. 

Rezultă că pentru produsul P=x1·x2=4·13=52 şi suma S=x1+x2=4+13=17, cele două numerele naturale strict 
mai mari ca unu şi suma lor S= x1+x2≤ 100 sînt  x1=4 şi x2=13.      
 Şi astfel a aflat cele două numere, şi...  

Aşadar, Petru afirmă: „ Acum ştiu cele 2 numere. (Eu ştiu acum suma.)”   
 

4) Sandu reia raŃionamentul, după ce Petru afirmă: „ Acum ştiu cele 2 numere. (Eu ştiu acum suma.)”  
Sandu îşi dă seama imediat, că produsul P=52, care descompus în factori primi, apoi combinaŃi aceşti factori primi 
pentru a găsi cele două numere naturale strict mai mari ca unu şi suma lor S= x1+x2 ≤ 100  este sigurul produs pe care 
îl are Petru, adică: P=52= (2·2·13) = 2·26, 4·13.  

Deci, Sandu pentru suma S=17, pe care el o ştie, de pe foaia de hîrtie, a aflat şi produsul P=52. 
Rezultă că pentru suma S=x1+x2=4+13=17 şi produsul P=x1·x2=4·13=52, cele două numerele naturale strict 

mai mari ca unu şi suma lor S= x1+x2≤ 100 sînt  x1=4 şi x2=13.    

Aşadar, Sandu afirmă: „ Acum ştiu cele 2 numere. (Şi eu ştiu acum produsul.)” 
  
  

AtenŃie !  
           Există totuşi posibilitatea ca numai Petru să afle suma, respectiv cele două numere naturale strict mai 
mari ca unu şi suma lor S= x1+x2≤ 100, iar Sandu să nu poată afla produsul, respectiv cele două numere naturale 
strict mai mari ca unu şi suma lor S= x1+x2≤ 100 în condiŃiile în care nu are o confirmare de la Petru, că şi-a 
rezolvat problema.   
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Istoric - „Suma şi Produsul” 
 

Apasă tasta Ctrk şi click pe: http://cs.nyu.edu/pipermail/fom/2005-June/008990.html 
 Dear reader, 
 
 The „Sum and Product” riddle has been known to the  academic community 
since the late 1960s. It is as follows: 
 
 Let x 1 and x 2 be two integers with 1 < x 1 < x 2 and x 1+x 2 ≤ 100. 
S is given their sum x 1+x 2 and P is given their product x 1·x 2. All this is 
commonly known to S and P. The following conversati on now takes place: 
 - P:  I do not know the two numbers. 
 - S:  I knew that you didn't know the two numbers.  
 - P:  Now I know the two numbers. 
 - S:  Now I know the two numbers. 
 
 Rineke Verbrugge, University of Groningen, and Han s van Ditmarsch, 
University of Otago, are trying to uncover part of the origin of this 
riddle. The original publication is by Hans Freuden thal in the (Dutch) 
„Nieuw Archief voor Wiskunde" (New Archive for Math ematics), and is from 
1969. It was brought to the attention of the AI com munity by John 
McCarthy's „Formalization of Two Puzzles Involving Knowledge" which is 
dated 1978-1981 and published in a 1990 collection of his papers (V. 
Lifschitz (editor), Formalizing Common Sense: Paper s by John McCarthy, 
Ablex). Later publications on this riddle include w ork by Lee Sallows, 
Giovanni Panti, Martin Gardner, Jan Plaza, and vari ous others. 
 
 Given recent developments in the logics of knowled ge, such as the 
development of logics for knowledge change, and the  availability of tools 
for model checking knowledge, there is renewed inte rest in analyses of 
this problem. There are two questions about the his tory of the Sum and 
Product problem to which we do not know the answer:  
 
 - Did the problem originate with Hans Freudenthal in the NAW 1969 
formulation, or did he pass it on from an older sou rce? 
 
 - How did the problem travel from this Dutch origi nal source to its 
„alleged appearance on a bulletin board at Xerox Pa rc" in the early 1970s? 
This was the source of the problem for John McCarth y, and at that time he 
was unaware of the Dutch origin of the problem (per sonal communication). 
 
 Concerning an answer to the first question: this i s most likely a fruit of 
Hans Freudenthal's fertile brain. Or otherwise shro uded in mystery. We did 
not find any clue to the origin of this problem in any of Hans 
Freudenthal's writings, nor was this available at t he Dutch Freudenthal 
Institute for Mathematics Education. 
 
 Concerning an answer to the second question: We ha ve two hunches on how 
the jump might have been made from Europe to Americ a, in the early 1970s. 
Either a Dutch academic, mathematician or computer scientist, visited 
Xerox Parc at that time, or, vice versa, a US acade mic visited Holland in 
the early 1970s and brought the riddle back home. 
 
 But we would much appreciate any individual coming  forward with more 
information than just that, and the main reason for  our public request is 
our hope to get an answer to the second question. 
 
 It may be relevant to observe that we have been in  contact with the 
researchers mentioned above (with the exception of Hans Freudenthal - 
although Hans van Ditmarsch, who was at that time a n undergraduate math 
student in Utrecht, remembers him well). 
 
 Yours sincerely, 
Rineke Verbrugge ( rineke at ai.rug.nl )and Hans van Ditmarsch( hans at cs.otago.ac.nz ) 
 
 * Hans van Ditmarsch                  Department o f Computer Science * 
 * hans at cs.otago.ac.nz                  University of Otago            * 
 * +64 3 479 8475   fax 479 8529       PO Box 56                      * 
 * www.cs.otago.ac.nz/staffpriv/hans/  Dunedin            New Zealand *   

http://cs.nyu.edu/pipermail/fom/2005-June/008990.html
http://www.cs.nyu.edu/mailman/listinfo/fom
http://www.cs.nyu.edu/mailman/listinfo/fom
http://www.cs.nyu.edu/mailman/listinfo/fom
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Traducere - Istoric „Suma şi Produsul"  
 
 Drag ă cititorule,    
 
 Ghicitoarea „Suma şi Produsul" a fost familiar ă comunit ăŃii academice înc ă de 
la sfîr şitul anilor 1960. Aceasta este dup ă cum urmeaz ă: 
 
 Fie x 1 şi x 2 dou ă numere întregi, unde 1<x 1<x 2 şi x 1+x 2 ≤ 100.  
Not ăm cu S suma celor dou ă numere x 1+x 2, iar cu P produsul celor dou ă numere x 1·x 2.  
Aceste detalii fiind cunoscute de c ătre S şi P. 
Următoarea conversa Ńie are acum loc: 
 - P: Nu ştiu care sînt cele 2 numere 
 - S: Ştiam c ă nu ştii care sînt cele 2 numere 
 - P: Acum ştiu cele 2 numere 
 - S: Acum ştiu cele 2 numere.  
 
 Rineke Verbrugge, de la Universitatea din Groninge n, şi Hans van Ditmarsch de 
la Universitatea din Otago, încearc ă s ă scoat ă la iveal ă o parte din originea acestei 
ghicitori. Aceasta a fost ini Ńial publicat ă de c ătre Hans Freudenthal în revista 
olandez ă „Nieuw Archief voor Wiskunde" (Noua Arhiv ă pentru Matematic ă), şi dateaz ă din 
anul 1969. A fost adus ă la cuno ştin Ńă comunit ăŃii AI de c ătre John McCarthy în 
articolul s ău intitulat „Formalizarea a dou ă puzzle-uri care implic ă cunoa ştere", 
articol datat pare a fi din perioada 1978-1981 şi publicat în 1990 într-o colec Ńie ce 
con Ńine lucr ările acestuia. (V. Lifschitz (editor), Formalizarea  Bunului Sim Ń: Lucr ări 
de c ătre John McCarthy, Ablex). Printre publica Ńiile ulterioare ale acestei ghicitori 
se num ăra lucr ările lui Lee Sallows, Giovanni Panti, Martin Gardne r, Jan Plaza, şi 
mul Ńi al Ńii. 
 
 Luînd în considerare evolu Ńiile recente în logica cunoa şterii, cum ar fi 
dezvoltarea logicii ce Ńine de schimbarea cunoa şterii, şi disponibilitatea 
instrumentelor necesare pentru verificarea modelelo r de cunoa ştere, s-a reînnoit 
interesul în analiza acestei probleme. Exist ă 2 întreb ări referitoare la istoricul 
problemei „Suma şi Produsul" ale c ăror r ăspunsuri nu le ştim: 
 
 - Unde î şi are originea aceast ă problem ă din formularea lui Hans Freudenthal 
din NAW 1969? Sau acesta doar a transmis-o mai depa rte dintr-o surs ă mai veche? 
 
 - Cum a f ăcut c ăl ătorie aceast ă problem ă, din aceast ă surs ă original ă din limba 
olandez ă, înspre „presupusa apari Ńie la un avizier la Xerox Parc" la începutul anilor  
1970? Aceasta a fost sursa dilemei pentru John McCa rthy, care la acea vreme nu avea 
habar de originea olandez ă a problemei.(comunicare personala). 
 
 În ceea ce prive şte un r ăspuns la prima întrebare: aceasta este cel mai 
probabil un rod al min Ńii lui Hans Freudenthal. Altminteri sîntem înv ălui Ńi de c ătre un 
mister. Nu am g ăsit nici un indiciu cu privire la originea acestei probleme în nici una 
din scrierile lui Hans Freudenthal, şi nici în cadrul Institutului olandez Freudenthal 
de Educa Ńie Matematic ă.  
 
 În ceea ce prive şte un r ăspuns la a doua întrebare: Avem dou ă b ănuieli cu 
privire la cum s-ar fi f ăcut saltul din Europa în America, la începutul anil or 1970. 
Fie un academician, matematician sau un om de ştiin Ńă olandez, a vizitat la acea vreme 
Xerox Parc, sau, vice-versa, un academician din Sta tele Unite a vizitat Olanda la 
începutul anilor 1970, astfel ducînd cu el înapoi a cas ă şi ghicitoarea.  
 
 Dar am aprecia foarte mult orice alte informa Ńii suplimentare pe care ni le 
pute Ńi oferi, principalul motiv pentru apelul nostru pub lic este speran Ńa c ă vom primi 
un r ăspuns la a doua întrebare adresat ă.  
 
 De asemenea poate fi relevant ă observa Ńia c ă p ăstr ăm leg ătura cu cercet ătorii 
menŃiona Ńi mai sus (cu excep Ńia lui Hans Freundenthal - de şi Hans van Ditmarsch, care 
la acea vreme era student la matematic ă în Utrech, î şi aminte şte foarte bine de el). 
 
 Cu stim ă,  
Rineke Verbrugge( rineke la ai.rug.nl ) şi Hans van Ditmarsch( rineke la ai.rug.nl )  

 
 
 

http://www.cs.nyu.edu/mailman/listinfo/fom
http://www.cs.nyu.edu/mailman/listinfo/fom
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Apasă tasta Ctrk şi click pe: http://cs.nyu.edu/pipermail/fom/2005-June/008993.html  

 
 Two remarks: 
 
 1. After the dialog, comes the question:  What are  the numbers? 
 
 2. My article is available as 
 
 http://www-formal.stanford.edu/jmc/puzzles.html.  
  
 

Traducere  

 
 Dou ă observa Ńii: 
 
 1. Dup ă dialog, vine întrebarea: Care sînt numerele? 
 
 2. Articolul meu este disponibil pe 
 
 http://www-formal.stanford.edu/jmc/puzzles.html.    
 
 ( Nu se deschide – De încercat dac ă r ăspunde. ) 

 
...................................................................................................................................................................... 
 
 

Diverse – pentru informare în limba engleză referitor la „Suma şi Produsul”   
 

 
Apasă tasta Ctrk şi click pe:  

 
1- http://personal.us.es/hvd/pubs/sumandproductJLC.pdf 

 
2- http://www.cs.otago.ac.nz/staffpriv/hans/sumpro/sumproAusAI.pdf 

 
3- http://www.joshuasack.info/talks/csulbtalk2.pdf 

 
4- http://reflect.otago.ac.nz/staffpriv/hans/pubs/sumandproductJLC.pdf  
 
5- http://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/fun/puzzles/impossible_puzzle.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://cs.nyu.edu/pipermail/fom/2005-June/008993.html
http://www-formal.stanford.edu/jmc/puzzles.html.
http://www-formal.stanford.edu/jmc/puzzles.html.
http://personal.us.es/hvd/pubs/sumandproductJLC.pdf
http://www.cs.otago.ac.nz/staffpriv/hans/sumpro/sumproAusAI.pdf
http://www.joshuasack.info/talks/csulbtalk2.pdf
http://reflect.otago.ac.nz/staffpriv/hans/pubs/sumandproductJLC.pdf
http://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/fun/puzzles/impossible_puzzle.html
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Anexa nr.1 
 
 
 
 
 

Numere prime de la 1 la 2000 
 

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 
113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 
241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 
383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 
523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 
673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 
829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 
997, 1009, 1013, 1019, 1021, 1031, 1033, 1039, 1049, 1051, 1061, 1063, 1069, 1087, 1091, 1093, 1097, 1103, 1109, 
1117, 1123, 1129, 1151, 1153, 1163, 1171, 1181, 1187, 1193, 1201, 1213, 1217, 1223, 1229, 1231, 1237, 1249, 1259, 
1277, 1279, 1283, 1289, 1291, 1297, 1301, 1303, 1307, 1319, 1321, 1327, 1361, 1367, 1373, 1381, 1399, 1409, 1423, 
1427, 1429, 1433, 1439, 1447, 1451, 1453, 1459, 1471, 1481, 1483, 1487, 1489, 1493, 1499, 1511, 1523, 1531, 1543, 
1549, 1553, 1559, 1567, 1571, 1579, 1583, 1597, 1601, 1607, 1609, 1613, 1619, 1621, 1627, 1637, 1657, 1663, 1667, 
1669, 1693, 1697, 1699, 1709, 1721, 1723, 1733, 1741, 1747, 1753, 1759, 1777, 1783, 1787, 1789, 1801, 1811, 1823, 
1831, 1847, 1861, 1867, 1871, 1873, 1877, 1879, 1889, 1901, 1907, 1913, 1931, 1933, 1949, 1951, 1973, 1979, 1987, 
1993, 1997, 1999 
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Anexa 2 
 
 

Conjetura lui Goldbach 
 

 
Conjetura lui Goldbach este o presupunere din partea matematicianului german Christian Goldbach 

(1690-1764).  
Acesta nu a lăsat nici o urmă în istoria matematicii cu excepŃia acestei propoziŃii, pe care el a propus-

o, în 1742, într-o scrisoare către Euler: 
Orice întreg mai mare decît 2 poate fi scris ca sumă de 3 numere prime. 
La vremea aceea, numărul 1 era considerat număr prim, aşa că o versiune modernă a conjecturii 

iniŃiale a lui Goldbach este (varianta ternară = varianta slabă): 
Orice întreg mai mare decît 5 poate fi scris ca sumă de 3 numere prime. 
Euler, devenind interesat de problemă, îi răspunde că această conjenctură este de fapt o consecinŃă a 

versiunii mai tari (varianta binară = varianta tare): 
Orice număr întreg par mai mare decît 2 poate fi scris ca sumă de două numere prime. 
El a observat că în toate cazurile pe care le-a încercat, orice număr par (cu excepŃia lui 2, care este el 

însuşi un număr prim) poate fi reprezentat ca suma a două numere prime.  
De exemplu, 4=2+2, 6=3+3, 8=5+3, 10=5+5=3+7, 12=5+7, 14=7+7=3+11, 16=13+3=11+5, ... , 

100=97+3 etc. 
Euler nu a reuşit să demonstreze conjectura şi de fapt nimeni nu a reuşit pînă în prezent. 
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Anexă 3 – Algoritm  
 
   - Algoritm pentru a vedea care sume nu pot fi scrise ca sumă de două numere prime 
     indiferent dacă sînt numere pare sau impare cu ajutorul calculatorului în Excel - 

   - În cazul în care nu dorim a afla lista cu mulŃimea sumelor care nu pot fi scrise ca  
       sumă a oricăror două numere prime prin înlăturarea tuturor sumelor pare conform  
            celebrei conjecturii a lui Goldbach, care prevede că: Orice număr par mai mare 
               decît 2 poate fi scris ca sumă a două numere prime, precum şi a tuturor  
                sumelor impare care sînt egale cu: 2+ număr prim  (2 fiind număr prim) - 
              

X1 X2 s  X1 X2 s  Luăm ca exemplu suma S=244   
2 242 244  2 35 37  Se fac următori paşi:    
3 241 244  3 34 37   1- În prima coloană (X1) se scriu în ordine crescătoare numerele de la 2;    
4 240 244  4 33 37   2 - Se îngroaşă şi se colorează în roşu numerele prime;  
5 239 244  5 32 37   3 -În coloana a doua (X2) se scriu numerele în ordine descrescătoare de la diferenŃa dintre  
6 238 244   6 31 37   suma S=244 şi numerele 2 şi 3 apoi se pune cursorul pe numerele 242 şi 241 şi  
7 237 244   7 30 37   din colŃul dreptunghiului dreapta ale numerelor 242 şi 241 se trage în jos cît este  
8 236 244  8 29 37   necesar cu degetul apăsat dreapta.   
9 235 244  9 28 37   4 - În  coloana a treia (S) se scrie formula: =SUM(B10:C10) apoi se pune cursorul şi se   
10 234 244  10 27 37   trage din colŃul drept al dreptunghiului al numărului 244 în jos cît este necesar cu degetul 
11 233 244  11 26 37   apăsat dreapta. (B10 şi C10 sînt celulele numerelor 2, respectiv 242 în Excel - în acest caz)     
12 232 244  12 25 37   5 - Pentru uşurare şi a ieşi în evidenŃă se îngroaşă şi se colorează în roşu numerele 
13 231 244  13 24 37   din coloana a treia din dreptul numerelor prime din prima coloana.  
14 230 244  14 23 37   6.- Apoi se verifică în coloana a doua în dreptul celor două numere din prima coloană  
15 229 244  15 22 37   şi din a treia coloană unde cele două numere sînt îngroşate şi colorate în roşu să vedem 
16 228 244  16 21 37   dacă avem numere prime.    
17 227 244  17 20 37   7- În  cazul nostru în dreptul numărului prim 3 din prima coloană avem în coloana a doua  
18 226 244  18 19 37   numărul prim 241 şi în acest caz suma S= 244 se poate scrie ca sumă de două numere 
19 225 244       prime şi aşa mai departe.    
20 224 244              
21 223 244      Luăm în continuare ca exemplu suma S=37  
22 222 244      Se fac următori paşi peste exemplu dinainte :     
23 221 244       1- Prima coloană rămîne aşa cum este.    
24 220 244       2 - În  coloana a doua se scriu numerele în ordine descrescătoare de la diferenŃa dintre 
25 219 244       suma S=37 şi numerele 2 şi 3 apoi se pune cursorul pe numerele 35 şi 34 şi  
26 218 244       din colŃul dreptunghiului dreapta ale numerelor 35 şi 34 se trage în jos cît este  
27 217 244       necesar cu degetul apăsat dreapta.   
28 216 244       3 - În  coloana a treia va apare automat suma S=37 peste tot de sus în jos. 
29 215 244       4 - Apoi se verifică în coloana a doua în dreptul celor două numere din prima coloană  
30 214 244       şi din a treia coloană unde cele două numere sînt îngroşate şi colorate în roşu să vedem 
31 213 244       dacă avem numere prime.    
32 212 244       5 - În  cazul nostru în dreptul numerelor prime din prima coloană nu avem numere prime  
33 211 244       şi suma S= 37 nu poate fi scrisă ca sumă de două numere prime. 
34 210 244            
35 209 244            
36 208 244            
37 207 244            
38 206 244            
39 205 244            
40 204 244            
41 203 244            
42 202 244            
43 201 244            
44 200 244            
45 199 244            
46 198 244            
47 197 244            
48 196 244            
49 195 244            
50 194 244            
51 193 244            
52 192 244            
53 191 244            
54 190 244             
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Anexa nr.4 

Mul Ńimea sumelor care nu pot fi scrise ca sumă a oricăror două numere prime 
 

Pentru a afla mulŃimea sumelor vom înlătura acele sume care nu satisfac afirmaŃia: SUMA DE LA SANDU 
NU POATE FI SCRISĂ CA SUMĂ A ORICĂROR DOUĂ NUMERE PRIME, iar numerele care formează sumele 
trebuie să fie două numere naturale strict mai mari ca unu, nu neapărat diferite.  

Aşadar:  
a) - Sumele 1, 2 şi 3 nu pot fi scrise ca sumă de două numere naturale strict mai mari ca unu, nu 

neapărat diferite  şi se înlătură ;     
b) - Sumele pare se înlătură deoarece conform celebrei conjecturii a lui Goldbach, care 

prevede că: Orice număr par mai mare decît 2 poate fi scris ca sumă a două numere prime ; 
  c) - Sumele impare care sînt egale cu : 2 + număr prim  se înlătură (2 fiind număr prim).  
 

4 par  44 par  84 par  124 par  164 par 
5 2+3  45 2+43  85 2+83  125 Da  165 1+163 
6 par  46 par  86 par  126 par  166 par 
7 2+5  47 Da  87 Da  127 Da  167 Da 
8 par  48 par  88 par  128 par  168 par 
9 2+7  49 2+47  89 Da  129 2+127  169 2+167 
10 par  50 par  90 par  130 par  170 par 
11 Da  51 Da  91 2+89  131 Da  171 Da 
12 par  52 par  92 par  132 par  172 par 
13 2+11  53 Da  93 Da  133 2+131  173 Da 
14 par  54 par  94 par  134 par  174 par 
15 2+13  55 2+53  95 Da  135 Da  175 2+173 
16 par  56 par  96 par  136 par  176 par 
17 Da  57 Da  97 Da  137 Da  177 Da 
18 par  58 par  98 par  138 par  178 par 
19 2+17  59 Da  99 2+97  139 2+137  179 Da 
20 par  60 par  100 par  140 par  180 par 
21 2+19  61 2+59  101 Da  141 2+139  181 2+179 
22 par  62 par  102 par  142 par  182 par 
23 Da  63 2+61  103 2+101  143 Da  183 2+181 
24 par  64 par  104 par  144 par  184 par 
25 2+23  65 Da  105 2+103  145 Da  185 Da 
26 par  66 par  106 par  146 par  186 par 
27 Da  67 Da  107 Da  147 Da  187 Da 
28 par  68 par  108 par  148 par  188 par 
29 Da  69 2+67  109 2+107  149 Da  189 Da 
30 par  70 par  110 par  150 par  190 par 
31 2+29  71 Da  111 2+109  151 2+149  191 Da 
32 par  72 par  112 par  152 par  192 par 
33 2+31  73 2+71  113 Da  153 2+151  193 2+191 
34 par  74 par  114 par  154 par  194 par 
35 Da  75 2+73  115 2+113  155 Da  195 2+193 
36 par  76 par  116 par  156 par  196 par 
37 Da  77 Da  117 Da  157 Da  197 Da 
38 par  78 par  118 par  158 par  198 par 
39 2+37  79 Da  119 Da  159 2+157  199 2+197 
40 par  80 par  120 par  160 par  200 par 
41 Da  81 2+89  121 Da  161 Da    
42 par  82 par  122 par  162 par    
43 2+41  83 Da  123 Da  163 Da    

 
 

Deci am aflat mulŃimea sumelor care nu pot fi scrise ca sumă a oricăror două numere prime, iar acestea sînt : 
{11, 17, 23, 27, 29, 35, 37, 41, 47, 51, 53, 57, 59, 65, 67, 71, 77, 79, 83, 87, 89, 93, 95, 97, 101, 107, 113, 117, 119, 
121, 123, 125, 127, 131, 135, 137, 143, 145, 147, 149, 155, 157, 161, 163, 167, 171, 173, 177, 179, 185, 187, 189, 
191, 197, ...}.  
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