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Medvedev, subordonatul lui Putin într-o problemă de 
matematică a unui profesor rus 

Un profesor rus a fost somat de autorităŃi să retragă de pe site-ul său de Internet o problemă de 
matematică al cărei enunŃ sugera că premierul Vladimir Putin este de fapt conducătorul Ńării.  

„Medvedev trebuie să ghicească numerele imaginate de Putin, în caz contrar el va fi demis din postul 
său de preşedinte. Cum îşi poate salva el postul ?”, potrivit enunŃului problemei propuse pe site-ul său de 
Grigori Cepişev, care conduce un club de matematică pentru copiii din Sankt-Petersburg.   

„Nu era nimic legat de politică în această problemă de matematică pe care am inventat-o împreună cu 
colegii mei pentru copii. S-a vrut pur şi simplu ca problemele să fie mai amuzante, mai interesante pentru 
elevi”, a explicat Grigori Cepişev.  

El a declarat însă că a fost nevoit să elimine această problemă de pe site-ul de Internet al clubului, „la 
cererea autorităŃilor”.  

Numeroşi analişti continuă să îl considere pe Vladimir Putin, actual prim-ministru, drept adevăratul 
conducător al Ńării.  

Putin a lăsat să se înŃeleagă, la apropierea alegerilor prezidenŃiale din 2012, că ar putea să se întoarcă 
la Kremlin, după cele două mandate consecutive autorizate de ConstituŃie, din perioada 2000-2008.  

Versiunea integrală a enunŃului problemei este următoarea:  

„Vladimir Putin imaginează trei numere din două cifre: a, b, c. 
  Dmitri Medvedev trebuie să îi spună alte numere X, Y, Z, apoi Putin îi va spune care este suma 
a·X+b·Y+c·Z.  

Medvedev trebuie să ghicească numerele imaginate de Putin, în caz contrar el va fi demis din postul 
său de preşedinte.  

Cum îşi poate salva el postul ?”.   
 

Rezolvare 
 

 Avem cele trei numere imaginate de Vladimir Putin :  
a = mn, unde m este cifra zecilor, iar n cifra unităŃilor ( a fiind un număr din două cifre); 
b = wv, unde w este cifra zecilor, iar v cifra unităŃilor ( b fiind un număr din două cifre); 
c = pq,  unde p este cifra zecilor, iar q cifra unităŃilor ( c fiind un număr din două cifre). 
 

 Cele trei numere spuse de Dmitri Medvedev sînt : 
  X = 1; 
  Y = 100; 
  Z = 10000. (Numerele sînt alese astfel ca după înmulŃire şi adunare suma să arate ca mai jos) 
 Suma spusă de Vladimir Putin S = a·X+b·Y+c·Z este: 
        a·X = mn·X = mn·1     =             mn 
        b·Y = wv·Y = wv·100 =           wv00 
         c·Z = pq ·Z = pq ·10000 =    pq0000 

Deci:  S = a·X+b·Y+c·Z = mn·1+ wv·100+ pq ·10000 = mn+ wv00+ pq0000 =  pqwvmn. 
Aşadar ştiind suma dată de Vladimir Putin, Dmitri Medvedev află foarte uşor cele trei numere din 

două cifre : a, b, c. 
Ele sînt : 

- pentru numărul „a“ ultimele două cifre din suma de şase cifre, adică mn; 
- pentru numărul „b“ cele două cifre de la mijlocul sumei de şase cifre, adică wv, iar 
- pentru numărul „c“ primele două cifre din suma de şase cifre, adică pq. 

 Şi astfel îşi salvează Dmitri Medvedev postul. 
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Problemă 
 
„Vladimir Putin imaginează trei numere din două cifre: a, b, c. 

  Dmitri Medvedev trebuie să îi spună alte numere X, Y, Z, apoi Putin îi va spune care este suma 
a·X+b·Y+c·Z.  

Medvedev trebuie să ghicească numerele imaginate de Putin, în caz contrar el va fi demis din postul 
său de preşedinte.  

Cum îşi poate salva el postul ?”.    
 

Rezolvare 
 

Pentru a afla (a ghici!!? –impropriu zis – pentru că, de fapt, trebuie aflate, nu ghicite) cele trei numere 
din două cifre imaginate de Vladimir Putin, vom nota, ca mai jos, prin culori distincte pentru a fi urmărite 
mai uşor aceste cifre. 
 Avem cele trei numere imaginate de Vladimir Putin :  

a = mn, unde m este cifra zecilor, iar n cifra unităŃilor ( a fiind un număr din două cifre); 
b = wv, unde w este cifra zecilor, iar v cifra unităŃilor ( b fiind un număr din două cifre); 
c = pq,  unde p este cifra zecilor, iar q cifra unităŃilor ( c fiind un număr din două cifre). 

 
 Dmitri Medvedev va trebui să aleagă în aşa fel numerele X, Y, Z, încît Vladimir Putin după ce va 
efectua înmulŃirea şi adunarea suma a·X+b·Y+c·Z să arate cele trei numere din două cifre cu toate cifrele 
nemodificate.   

Adică să rămînă sub forma S = pqwvmn, pentru a putea uşor fi vizualizate, cele trei numere imaginate 
de Vladimir Putin, şi astfel Dmitri Medvedev să-i le comunice lui Vladimir Putin pe cele trei numere din 
două cifre:  a = mn, b = wv şi c = pq pe care el, Vladimir Putin, şi le-a imaginat.   
 Şi acest lucru se poate întîmpla dacă cele trei numere alese (nu ghicite, ci gîndite) de către Dmitri 
Medvedev sînt de forma: 
 a) adăugăm cîte două zerouri 
  X = 1;          X = 100;          X = 10000;  ................etc.     
  Y = 100;      Y = 10000;      Y = 1000000;  ............etc. 
  Z = 10000;   Z = 1000000;   Z = 100000000;  .......etc. 
 b) adăugăm cîte trei zerouri 
  X = 1;              X = 1000;               X = 1000000;  ................etc.     
  Y = 1000;        Y = 1000000;         Y = 1000000000;  ............etc. 
  Z = 1000000;   Z = 1000000000;    Z = 1000000000000;  .......etc. 
 c) etc. 
 ObservaŃie! 

Nu se pot alege numerele X, Y, Z  egale cu 2, 3, 4, ...........,etc. urmate de zerouri pentru că după 
înmulŃire şi adunare în suma a·X+b·Y+c·Z cele trei numere formate din două cifre nu vor mai rămîne 
aceleaşi.     
 Rămînem la forma cea mai scurtă şi cea mai simplă, adică X =1, Y =100 şi Z =10000. 
 După ce a ales numerele, Dmitri Medvedev îi va da cele trei numere de mai sus lui Vladimir Putin. 

El, Vladimir Putin, va calcula suma S = a·X+b·Y+c·Z, pe care o va înainta lui Dmitri Medvedev, iar 
această sumă este:  
        a·X = mn·X = mn·1     =             mn 
        b·Y = wv·Y = wv·100 =           wv00 
         c·Z = pq ·Z = pq ·10000 =    pq0000 

Deci:  S = a·X+b·Y+c·Z = mn·1+ wv·100+ pq ·10000 = mn+ wv00+ pq0000 =  pqwvmn. 
Aşadar ştiind suma dată de Vladimir Putin, Dmitri Medvedev află foarte uşor cele trei numere din 

două cifre : a, b, c, pentru că, ele cifrele, rămîn neschimbate. 
Ele sînt :  

- pentru numărul „a“ ultimele două cifre din suma de şase cifre, adică mn; 
- pentru numărul „b“ cele două cifre de la mijlocul sumei de şase cifre, adică wv, iar 
- pentru numărul „c“ primele două cifre din suma de şase cifre, adică pq. 

 Şi astfel îşi salvează Dmitri Medvedev postul. 
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Exemplu 
 

Vladimir Putin îşi imaginează trei numere din două cifre şi care pot fi :  a = 99,  
                                 b = 98,  
                                 c = 97. 

Dmitri Medvedev alege şi îi spune lui Vladimir Putin numere: X = 1, 
      Y = 100,  
      Z = 10000. 

Apoi el, Vladimir Putin, va calcula suma S = a·X+b·Y+c·Z, pe care o va înainta lui Dmitri 
Medvedev, iar aceasta este:  
        a·X = 99·1 =                             99 
        b·Y = 98·100 =                     9800 
         c·Z = 97 ·10000 =             970000     

Deci:  S = a·X+b·Y+c·Z = 99·1+ 98·100+ 97·10000 = 99+ 9800+ 970000 =   979899. 
Aşadar ştiind suma dată de Vladimir Putin, Dmitri Medvedev află foarte uşor cele trei numere din 

două cifre : a, b, c, pentru că, ele cifrele, rămîn neschimbate.    
Ele sînt : 

- pentru numărul „a“ ultimele două cifre din suma de şase cifre, adică 99; 
- pentru numărul „b“ cele două cifre de la mijlocul sumei de şase cifre, adică 98, iar 
- pentru numărul „c“ primele două cifre din suma de şase cifre, adică 97. 

 Şi astfel îşi salvează Dmitri Medvedev postul. 
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Problemă adaptată 
 

 Un elev trebuia să fie exmatriculat din şcoală de către director pentru o faptă reprobabilă. 
 Profesorul de matematică îi promite că va pleda pe lîngă director să nu fie exmatriculat, dacă îi va 
rezolva următoarea problemă. 

Dar, iată problema :    
"Profesorul imaginează trei numere din două cifre: a, b, c.  

      Elevul trebuie să îi spună alte numere X, Y, Z, apoi profesorul îi va spune care este suma a·X+b·Y+c·Z.   
Elevul trebuie să ghicească numerele imaginate de profesor, în caz contrar el va fi exmatriculat din 

şcoală.   
Cum se poate salva elevul ?".  

Rezolvare 
 

Pentru a afla (a ghici!!? –impropriu zis – pentru că, de fapt, trebuie aflate, nu ghicite) cele trei numere 
din două cifre imaginate de profesor, vom nota, ca mai jos, prin culori distincte pentru a fi urmărite mai uşor 
aceste cifre. 
 Avem cele trei numere imaginate de profesor :  

a = mn, unde m este cifra zecilor, iar n cifra unităŃilor ( a fiind un număr din două cifre), Fie a = 76; 
b = wv, unde w este cifra zecilor, iar v cifra unităŃilor ( b fiind un număr din două cifre),  Fie b = 25; 
c = pq,  unde p este cifra zecilor, iar q cifra unităŃilor  ( c fiind un număr din două cifre),   Fie c = 93. 

 
 Elevul va trebui să aleagă în aşa fel numerele X, Y, Z, încît profesorul după ce va efectua înmulŃirea 
şi adunarea suma a·X+b·Y+c·Z să arate cele trei numere din două cifre cu toate cifrele nemodificate.  

Adică să rămînă sub forma S = pqwvmn adică (932576), pentru a putea uşor fi vizualizate, cele trei 
numere imaginate de profesor, şi astfel elevul să-i le comunice profesorului pe cele trei numere din două 
cifre:  a = mn, adică (76), b = wv adică, (25) şi c = pq, adică (93) pe care profesorul şi le-a imaginat.   
 Şi acest lucru se poate întîmpla dacă cele trei numere alese (nu ghicite, ci gîndite) de către elev sînt 
de forma: 
 a) adăugăm cîte două zerouri  
  X = 1;          X = 100;          X = 10000;  ................etc.     
  Y = 100;      Y = 10000;      Y = 1000000;  ............etc. 
  Z = 10000;   Z = 1000000;   Z = 100000000;  .......etc. 
 b) adăugăm cîte trei zerouri 
  X = 1;              X = 1000;               X = 1000000;  ................etc.     
  Y = 1000;        Y = 1000000;         Y = 1000000000;  ............etc. 
  Z = 1000000;   Z = 1000000000;    Z = 1000000000000;  .......etc. 
 c) etc. 
 ObservaŃie! 

Nu se pot alege numerele X, Y, Z  egale cu 2, 3, 4, ...........,etc. urmate de zerouri pentru că după 
înmulŃire şi adunare în suma a·X+b·Y+c·Z cele trei numere formate din două cifre nu vor mai rămîne 
aceleaşi.     
 Rămînem la forma cea mai scurtă şi cea mai simplă, adică X =1, Y =100 şi Z =10000. 
 După ce a ales numerele, elevul îi va da cele trei numere de mai sus profesorului. 

Profesorul, va calcula suma S = a·X+b·Y+c·Z, pe care o va înainta elevului, iar această sumă este: 
        a·X = mn·X = mn·1        =         mn, adică          76 
        b·Y = wv·Y = wv·100    =      wv00, adică      2500 
         c·Z = pq ·Z = pq ·10000 =  pq0000, adică  930000 
          Deci:  S = a·X+b·Y+c·Z = mn·1+ wv·100+ pq ·10000 = mn+ wv00+ pq0000 =  pqwvmn, adică  932576 

Aşadar, ştiind suma dată de profesor, elevul află foarte uşor cele trei numere din două cifre : a, b, c, 
pentru că, ele cifrele, rămîn neschimbate.  

Ele sînt : 
- pentru numărul „a“ ultimele două cifre din suma de şase cifre, adică mn; (76),  
- pentru numărul „b“ cele două cifre de la mijlocul sumei de şase cifre, adică wv; (25), iar 
- pentru numărul „c“ primele două cifre din suma de şase cifre, adică pq; (93).  

 Şi, astfel, se salvează elevul de la exmatriculare. 
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Exemplu 
 

Profesorul îşi imaginează trei numere din două cifre, care pot fi :  a = 99,  
                       b = 98,  
                       c = 97. 

Elevul alege şi îi spune profesorului numerele :  X = 1, 
       Y = 100,  
       Z = 10000. 

Apoi profesorul, va calcula suma S = a·X+b·Y+c·Z, pe care o va înainta elevului, iar aceasta este: 
        a·X = 99·1 =                              99 
        b·Y = 98·100 =                      9800 
         c·Z = 97 ·10000 =              970000 

Deci:  S = a·X+b·Y+c· Z = 99·1+ 98·100+ 97·10000 = 99+ 9800+ 970000 =   979899. 
Aşadar ştiind suma dată de profesor, elevul află foarte uşor cele trei numere din două cifre : a, b, c, 

pentru că, ele cifrele, rămîn neschimbate.    
Ele sînt : 

- pentru numărul „a“ ultimele două cifre din suma de şase cifre, adică 99; 
- pentru numărul „b“ cele două cifre de la mijlocul sumei de şase cifre, adică 98, iar 
- pentru numărul „c“ primele două cifre din suma de şase cifre, adică 97. 

 Şi, astfel, se salvează elevul de la exmatriculare. 
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Problemă adaptată şi mai complexă  

 
 Un elev trebuia să fie exmatriculat din şcoală de către director pentru o faptă reprobabilă. 
 Profesorul de matematică îi promite că va pleda pe lîngă director să nu fie exmatriculat, dacă îi va 
rezolva următoarea problemă. 

Dar, iată problema :   
  
„ Profesorul îşi imaginează patru numere : a, b, c, d, unde fiecare număr poate fi dintr-o cifră, din 

două cifre, din trei cifre sau din patru cifre.  
  Elevul trebuie să îi spună alte patru numere Q, X, Y, Z putînd folosi cîte cifre doreşte, apoi 
profesorul îi va spune care este suma S =  a·Q+b·X+c·Y+d·Z.   

Elevul trebuie să ghicească numerele imaginate de profesor, în caz contrar el va fi exmatriculat din 
şcoală.  

Cum se poate salva elevul ?”.  
Rezolvare 

 
Pentru a afla (a ghici!!? –impropriu zis – pentru că, de fapt, trebuie aflate, nu ghicite) cele patru 

numere care pot fi dintr-o cifră, din două cifre, din trei cifre sau din patru cifre imaginate de profesor, vom 
nota, ca mai jos, prin culori distincte pentru a fi urmărite mai uşor aceste cifre. 
 Avem cele patru numere imaginate de profesor :  

a = efgh, unde e este cifra miilor, f este cifra sutelor, g este cifra zecilor, iar h cifra unităŃilor ( a fiind 
un număr care pote fi dintr-o cifră, din două cifre, din trei cifre sau din patru cifre ), Fie a = 37;  

b = ijkl , unde i este cifra miilor, j este cifra sutelor, k este cifra zecilor, iar l cifra unităŃilor ( b fiind un 
număr care pote fi dintr-o cifră, din două cifre, din trei cifre sau din patru cifre ), Fie b = 281; 

c = mnop, unde m este cifra miilor, n este cifra sutelor, o este cifra zecilor, iar p cifra unităŃilor ( c 
fiind un număr care pote fi dintr-o cifră, din două cifre, din trei cifre sau din patru cifre ), Fie c = 2395;   

d = prst, unde p este cifra miilor, r este cifra sutelor, s este cifra zecilor, iar t cifra unităŃilor ( d fiind 
un număr care pote fi dintr-o cifră, din două cifre, din trei cifre sau din patru cifre ), Fie d = 3.  

  
 Elevul va trebui să aleagă în aşa fel numerele Q, X, Y, Z, încît profesorul după ce va efectua 
înmulŃirea şi adunarea, suma S = a·Q+b·X+c·Y+d·Z să arate cele patru numere care pot fi dintr-o cifră, din 
două cifre, din trei cifre sau din patru cifre cu toate cifrele nemodificate.   
 

Adică să rămînă sub forma S = prst mnop ijkl efgh, adică (3 2395 0281 0037 ), pentru a putea uşor fi 
vizualizate, cele patru numere imaginate de profesor, şi astfel elevul să-i le comunice profesorului pe cele 
patru numere, unde fiecare număr poate fi dintr-o cifră, din două cifre, din trei cifre sau din patru cifre:   
a = efgh, adică (37), b = ijkl,  adică (281), c = mnop, adică (2395) şi d = prst, adică (3), pe care profesorul şi 
le-a imaginat.   
 Şi acest lucru se poate întîmpla dacă cele patru numere alese (nu ghicite, ci gîndite) de către elev sînt 
de forma: Q = 1(unu);  

     X = 1 0000 (zece mii);  
     Y = 1 0000 0000 (o sută de milioane);   
     Z = 1 0000 0000 0000 (un trilion). 

 După ce a ales numerele, elevul îi va da cele patru numere de mai sus profesorului. 
Profesorul, va calcula suma S = a·Q+b·X+c·Y+d·Z, pe care o va înainta elevului, iar această sumă 

este: 
a·Q = efgh·Q  = efgh·1                       =                               efgh, adică                              37  

 b·X = ijkl ·X    = ijkl ·1 0000                 =                     i jk l 0000, adică                  281 0000 
 c·Y = mnop·Y = mnop·1 0000 0000     =         mnop 0000 0000, adică       2395 0000 0000 
  d·Z = prst ·Z = prst ·1 0000 0000 0000 = prst 0000 0000 0000, adică     3 0000 0000 0000 
                                                                            prst mnop i jk l  efgh, adică       3 2395 0281 0037  
 

Aşadar, ştiind suma dată de profesor, elevul află foarte uşor cele patru numere: a, b, c, d, unde 
fiecare număr poate fi dintr-o cifră, din două cifre, din trei cifre sau din patru cifre, pentru că, ele cifrele, 
rămîn neschimbate.  
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Ele sînt : 
- pentru numărul „a“ din primul grup de patru cifre din suma de şaisprezece cifre posibile rezultată 

numărul efgh, adică a = 37, 
- pentru numărul „b“ din următorul grup de patru cifre din suma de şaisprezece cifre posibile 

rezultată numărul ijkl , adică b = 281,  
- pentru numărul „c“ din următorul grup de patru cifre din suma de şaisprezece cifre posibile 

rezultată numărul mnop, adică c = 2395,  
- pentru numărul „d“ din ultimul grup de patru cifre din suma de şaisprezece cifre posibile rezultată 

numărul prst, adică d = 3.     
 Şi, astfel, se salvează elevul de la exmatriculare. 
 
 
 

Alt exemplul 
 

Profesorul îşi imaginează patru numere, unde fiecare număr poate fi dintr-o cifră, din două cifre, din 
trei cifre sau din patru cifre, care pot fi :   

a = 19,  
b = 8,  
c = 100, 
d = 5286  
Elevul alege şi îi spune profesorului numerele :  Q = 1 ,  

       X = 1 0000,  
       Y = 1 0000 0000, 
       Z = 1 0000 0000 0000, 

Apoi profesorul, va calcula suma S = a·Q+b·X+c·Y+d·Z, pe care o va înainta elevului, iar aceasta 
este: 

a·Q = 19·1                                 =                                 19 
b·X = 8·10000                           =                          8 0000  
c·Y = 100·1 0000 0000             =             100 0000 0000      
d·Z = 5286 ·1 0000 0000 0000 =  5286 0000 0000 0000 
                                                      5286 0100 0008 0019 

Aşadar, ştiind suma dată de profesor, elevul află foarte uşor cele patru numere, unde fiecare număr 
poate fi dintr-o cifră, din două cifre, din trei cifre sau din patru cifre : a, b, c, d pentru că, ele cifrele, rămîn 
neschimbate.  

Ele sînt : 
- pentru numărul „a“ din primul grup de patru cifre din suma de şaisprezece cifre posibile rezultată  

a =19, 
- pentru numărul „b“ din următorul grup de patru cifre din suma de şaisprezece cifre posibile 

rezultată b = 8,  
- pentru numărul „c“ din următorul grup de patru cifre din suma de şaisprezece cifre posibile 

rezultată c = 100,  
- pentru numărul „d“ din ultimul grup de patru cifre din suma de şaisprezece cifre posibile rezultată  

d = 5286.      
           Şi, astfel, se salvează elevul de la exmatriculare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


