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Aceastã carte, aflatã acum în mâinile cititorului, este prima traducere în limba 
englezã a volumului Matematica practicã, cea mai bunã ºi mai popularã carte de 
puzzle-uri matematice care a fost publicatã vreodatã în Uniunea Sovieticã. De la prima 
sa apariþie, în 1956, au mai fost publicate opt ediþii, precum ºi traduceri din varianta 
originalã ruseascã în ucraineanã, estonianã, letonã, lituanianã. S-au vândut aproape un 
milion de exemplare numai în versiunea rusã.

Autorul, Boris A. Kordemsky (1907-1999), a fost un profesor talentat de liceu, la 
Moscova. Prima sa carte despre matematica recreativã, The Wonderful Square (Pãtra-
tul magic), o analizã încântãtoare a proprietãþilor curioase ale unui pãtrat geometric 
obiºnuit, a fost publicatã în limba rusã în 1952. În 1958 au apãrut Essays on Challen-
ging Mathematical Problems (Eseuri despre probleme de matematicã dificile). În 
colaborare cu un inginer, a scris în 1960 o carte ilustratã pentru copii, Geometry Aids 
Arithmetic (Geometria ajutã aritmetica) care, prin folosirea generoasã a suprapunerilor 
de culori, ne aratã cum simple diagrame ºi grafice pot fi utile în rezolvarea proble-
melor aritmetice. Cartea sa, Foundations of the Theory of Probabilities (Fundamen-
tele teoriei probabilitãþilor) a apãrut în 1964 ºi în 1967 a colaborat la un manual de 
algebrã vectorialã ºi geometrie analiticã. Însã Kordemsky este cel mai faimos în 
Uniunea Sovieticã pentru colecþia sa de puzzle-uri mamut ºi, pe bunã dreptate, pentru 
minunatele ºi variatele sortimente de jocuri de inteligenþã, stimulatoare pentru creier.

Indiscutabil, multe dintre puzzle-urile din aceastã carte vor pãrea familiare, într-o 
formã sau alta, împãtimiþilor de puzzle-uri, cunoscãtori ai literaturii de specialitate 
occidentale, în mod special ai cãrþilor englezului Henry Ernest Dudeney ºi ai ameri-
canului Sam Loyd. Cu toate acestea, Kordemsky a abordat vechile puzzle-uri din 
perspective noi ºi le-a prezentat sub forma unor poveºti atât de amuzante ºi de fer me-
cãtoare, încât ne face o mare plãcere sã revenim asupra lor, iar povestirile de fundal 
transmit o panoramã valoroasã a stilului de viaþã rusesc contemporan. În plus, în afara 
puzzle-urilor cunoscute, sunt ºi multe noi pentru cititorii noºtri, unele dintre ele fiind, 
fãrã îndoialã, inventate de Kordemsky însuºi.

Singurul autor rus de matematicã ºi ºtiinþã recreativã ce poate fi comparat cu 
Kordemsky este Iakov I. Perelman (1882-1942) care, pe lângã cãrþile de aritmeticã, 
algebrã ºi geometrie recreativã, a scris cãrþi similare de mecanicã, fizicã ºi astronomie. 
Ediþii broºate ale lucrãrilor lui Perelman sunt încã foarte bine vândute pe teritoriul 
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Rusiei, dar cartea lui Kordemsky este consideratã cea mai importantã colecþie de 
puzzle-uri din istoria matematicii ruseºti.

Traducerea cãrþii lui Kordemsky a fost fãcutã de Dr. Albert Parry, fost preºedinte 
al Departamentului de Studii Ruse de la Universitatea Colgate ºi, mai recent, la Case 
Western Reserve University. Dr. Parry este un distins savant american de origine rusã, 
ale cãrui numeroase cãrþi variazã de la timpuria Garrets and Pretenders (Mansarde ºi 
pretendenþi) – o istorie coloratã a boemei americane –, ºi biografia intitulatã Whistler’s 
Father (Tatãl lui Wistler) – tatãl pictorului a fost printre primii pioneri constructori 
de cãi ferate din Rusia prerevoluþionarã –, pânã la The New Class Divided (Noua clasã 
divizatã), o abordare cuprinzãtoare, autoritarã a conflictului în creºtere din Rusia dintre 
elita tehnico-ºtiinþificã ºi birocraþia aflatã la guvernare.

Ca editor al acestei traduceri mi-am asumat anumite libertãþi în ceea ce priveºte 
textul. Problemele ce implicã valuta rusã, de exemplu, au fost transformate în pro-
bleme despre dolari ºi cenþi, atunci când acest lucru a putut fi fãcut fãrã sã afecteze 
puzzle-ul în sine. Mãsurãtorile din sistemul metric au fost transformate în mile, yarzi, 
picioare, livre ºi alte unitãþi de mãsurã mult mai familiare cititorilor unei naþiuni unde, 
din pãcate, sistemul metric este încã utilizat numai de oamenii de ºtiinþã. Acolo unde 
textul original al lui Kordemsky a putut fi clarificat ºi câteodatã simplificat, nu am ezitat 
sã reformulez, sã tai sau sã adaug noi propoziþii. Ocazional, un pasaj sau o notã de subsol 
referitoare la o carte ruseascã sau la un articol ce nu este disponibil în limba englezã, au 
fost omise. Spre sfârºitul acestui volum, Kordemsky a inclus câteva probleme de teoria 
numerelor care au fost omise, deoarece pãreau mult prea dificile sau tehnice, cel puþin 
pentru cititorii americani, pentru a fi pãstrate. Iar cele câteva puzzle-uri care nu se 
puteau rezolva fãrã cunoaºterea unor termeni ruseºti, le-am substituit cu puzzle-uri 
similare, folosind cuvinte englezeºti.

Ilustraþiile originale ale lui Evgheni Konstantinovici Argutinsky au fost pãstrate 
ºi retuºate, unde era necesar.

Pe scurt, cartea a fost redactatã pentru a fi uºor înþeleasã ºi savuratã de publicul cititor. 
S-a pãstrat peste 90% din materialul original ºi s-au depus toate eforturile pentru a trans-
mite cu fidelitate cãldura ºi umorul cãrþii. Sper cã rezultatul va oferi multe sãptãmâni sau 
chiar luni întregi de divertisment tuturor celor care îndrãgesc astfel de probleme.
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Probleme amuzante 

  
 
 
 
 

Folosirea opera�iilor elementare 
 
Dac� vre�i s� v� testa�i creierul, pune�i-l mai întâi la lucru cu probleme care nece-
sit� perseveren��, r�bdare, claritate a min�ii �i capacitatea de a aduna, sc�dea, 
înmul�i �i împ�r�i numere întregi. 
 
 
1. COPIII ATEN�I 
 
Un elev �i o elev� tocmai au finalizat ni�te m�sur�tori meteorologice �i se odihnesc 
pe un dâmb. Un tren de marf� trece nu departe de ei �i locomotiva fumeg� �i puf�ie 
cu înver�unare în timp ce trage trenul dup� ea, pe o pant� lin�. De-a lungul c�ii fe-
rate vântul bate u�or, f�r� rafale. 
— Care este viteza vântului conform m�sur�torilor noastre? a întrebat b�iatul. 
— Dou�zeci de mile pe or�. 
— De ajuns ca s�-mi po�i spune viteza trenului. 
— Când, acum? l-a întrebat fata nesigur�. 
— Nu trebuie decât s� urm�re�ti mi�carea trenului pu�in mai îndeaproape. 
Fata s-a gândit pu�in �i �i-a dat seama �i ea. 
Ce au v�zut este exact ceea ce a desenat artistul. Care este viteza trenului? 
 
 
2. FLOAREA DE PIATR� 
 
V� mai aminti�i povestea me�te�ugarului Danila din basmul lui P. Bajov, Floarea 
de piatr�? 
În Urali se poveste�te c� Danila, pe vremea când înc� era ucenic, a luat ni�te pietre 
semipre�ioase din mun�i �i a cioplit dou� flori ale c�ror frunze, tulpini �i petale pu-
teau fi deta�ate. Din p�r�ile acestor flori se putea face un disc. 
Lua�i o bucat� de hârtie sau de carton, copia�i florile lui Danila din diagram�, apoi 
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10   PROBLEME AMUZANTE �

 
t�ia�i petalele, tulpinile �i frunzele �i vede�i dac� le pute�i îmbina pentru a face un 
cerc. 
 
 
3. JOC DE PIONI 
 
Plasa�i �ase pioni pe o tabl�, pe un rând, alternând pionii albi cu cei negri, ca în 
figura de mai jos. 

L�sa�i un loc liber destul de mare pentru a înc�pea patru pioni în stânga. 
Muta�i pionii în a�a fel încât to�i cei albi s� ajung� la stânga, urma�i de to�i pionii 
negri. Pionii trebuie muta�i în perechi, câte doi pioni învecina�i o singur� dat�, f�r� 
a deranja ordinea în care sunt �i mutându-i într-un loc liber. Pentru a rezolva 
aceast� problem�, sunt necesare numai trei asemenea mi�c�ri. 
Tema acestei probleme este dezvoltat� mai departe în problemele 94-97. 
Dac� nu ave�i pioni la dispozi�ie, folosi�i monede sau t�ia�i piese din hârtie sau carton. 
 
 
4. TREI MUT�RI 
 
Pune�i trei seturi de chibrituri pe mas�, primul cu unsprezece chibrituri, al doi-
lea cu �apte chibrituri �i al treilea cu �ase. Trebuie s� muta�i chibriturile în a�a 
fel încât fiecare set s� de�in� opt chibrituri. Pute�i ad�uga la oricare set tot atâtea 
chibrituri câte con�ine deja �i fiecare chibrit trebuie s� provin� de la un alt set. 
De exemplu, dac� un set are �ase chibrituri, mai pute�i ad�uga �ase la el, nici mai 
mult nici mai pu�in.  
Ave�i la dispozi�ie trei mut�ri. 
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359 DE PROBLEME DE MATEMATIC? RECREATIV?                                                        11 
 
5. NUM�RA�I! 
 
Câte triunghiuri diferite sunt în figur�? 
 
 
 
 
 
 
 
6. DRUMUL GR�DINARULUI 
 
Diagrama ilustreaz� planul unei livezi de meri (fiecare punct este un pom). Gr�di-
narul porne�te din p�tratul cu stea �i trece prin toate p�tratele, cu sau f�r� pomi, 
unul dup� altul. 

 
Niciodat� nu trece printr-un p�trat prin care a mai trecut �i înainte. Nu a mers în 
diagonal� �i nu a trecut prin cele �ase p�trate ha�urate (care reprezint� cl�diri). La 
sfâr�itul acestui drum, gr�dinarul s-a aflat din nou în p�tratul cu stea. 
Copia�i diagrama �i vede�i dac� pute�i urm�ri drumul gr�dinarului. 
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Probleme dificile 

  
 
 
 
 

87. INGENIOZITATEA FIERARULUI KHECHO 
 
Vara trecut�, în timp ce c�l�toream prin Republica Georgia, inventam fel de fel de 
pove�ti neobi�nuite. Relicvele din vremuri str�vechi pe care le vedeam ne inspirau. 
Într-o zi, am dat peste un turn vechi �i p�r�sit. Unul dintre noi, student la ma-
tematic�, a inventat o ghicitoare: 
„Acum 300 de ani, aici locuia un prin�, un om mândru �i r�u la suflet. Fiica lui, 
care ajunsese la vârsta c�s�toriei, se numea Daridjan. Prin�ul îi promisese unui 
vecin bogat c� i-o va da de so�ie, dar ea avea alte planuri. Era îndr�gostit� de un 
b�iat simplu, de fierarul Khecho. Îndr�gosti�ii au încercat s� fug� în mun�i, dar au 
fost prin�i.  
Mânios, prin�ul a decis s� îi execute pe amândoi în ziua urm�toare. I-a închis 
într-un turn, o construc�ie sumbr�, neterminat� �i abandonat�. O tân�r� fat�, o ser-
vitoare care îi ajutase pe îndr�gosti�i în fuga lor nereu�it�, era �i ea închis� cu ei. 
Khecho, privind calm împrejur, a urcat treptele din vârful turnului �i a aruncat o 
privire pe fereastr�. �i-a dat seama c� e imposibil s� sar� de acolo �i s� supra-
vie�uiasc�. Îns� a v�zut o frânghie uitat� de zidari, ce atârna lâng� fereastr�. 
Frânghia era aruncat� peste un scripete ruginit �i legat� de zidul turnului, deasupra 
ferestrei. De ambele capete ale frânghiei erau legate co�uri goale. Aceste co�uri 
fuseser� folosite de zidari pentru a ridica c�r�mizi �i a coborî moloz. Khecho �tia 
c� dac� o înc�rc�tur� e cu 10 livre mai mare decât cealalt�, co�ul cel greu va coborî 
u�or pe p�mânt, în timp ce cel�lalt se va ridica la fereastr�. 
Uitându-se la cele dou� fete, Khecho a ghicit c� greutatea lui Daridjan era de 100 
de livre �i a servitoarei de 80 de livre. El cânt�rea aproape 180. A g�sit în turn 13 
buc��i de lan�, fiecare cânt�rind 10 livre. Acum, to�i cei trei prizonieri au reu�it s� 
ajung� la sol. Co�ul care cobora nu a cânt�rit niciodat� cu mai mult de 10 livre fa�� 
de co�ul care urca.  
Cum au evadat?” 
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88. �OARECII �I PISICA 
 
Motanul Miorlau a hot�rât s� trag� un pui de somn. A visat c� este înconjurat de 13 
�oareci: 12 gri �i unul alb. Î�i aude st�pânul spunând: 
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— Miorlau, trebuie s� m�nânci fiecare al treisprezecelea �oarece, num�rând de 
fiecare dat� în aceea�i direc�ie. Ultimul �oarece pe care trebuie s�-l m�nânci trebuie 
s� fie cel alb. 
Cu care �oarece ar trebui s� înceap� motanul? 
 
 
89. SCATIU �I STURZ 
 
La sfâr�itul taberei de var�, copiii au decis s� elibereze 20 de p�s�ri pe care le-au 
prins. Consilierul le-a sugerat: 
— A�eza�i coliviile pe un rând. Socotind de la stânga la dreapta, deschide�i fiecare 
a cincea colivie cu o pas�re în ea. Când ajunge�i la sfâr�itul rândului, începe�i din 
nou. Pute�i lua cu voi în ora� ultimele dou� p�s�ri r�mase. 
Majorit��ii copiilor nu le-a p�sat care p�s�ri vor fi luate în ora�, îns� Tania �i Alik au 
pus ochii pe un scatiu �i pe un sturz. În timp ce ajutau la alinierea coliviilor, �i-au 
amintit de �oarecii �i pisica (Problema 88). În ce colivii au pus cele dou� p�s�ri? 
 
 
90. CHIBRITURI �I MONEDE 
 
Lua�i �apte chibrituri �i �ase monede. A�eza�i-le pe o mas� în form� de stea, ca în 
figur�. Num�ra�i în sensul ácelor de ceasornic, pornind de la orice chibrit, �i plasa�i 
o moned� la cap�tul celui de-al treilea chibrit. 
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Cuprins 
 

Introducere la edi�ia englez�,  
editat� de Martin Gardner / 5 
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