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CONCURSUL NATIONAL DE MATEMATICA EUCLID 
ETAPA FINALĂ        08 . 06 . 2013   

  Clasa a VII-a  
NOTĂ.Toate subiectele sunt obligatorii. Se cer rezolvările complete la fiecare subiect. 

Se acordă 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 2 ore si 30 de minute. 
  
 SUBIECTUL   I ( 15p )( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă) 
  

(15p)   Se consideră patrulaterul convex ABCD. Segmentul care uneşte mijlocul M al laturii AB şi 

mijlocul N al laturii CD intersectează diagonala AC în E şi diagonala BD în F. Să se arate că 

AE BF
EC FD

 . 

  
 SUBIECTUL II ( 15p )( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă) 
  

(15p) Fie A o mulţime de 5 numere naturale şi  | ,S x y x y A   .Să se arate că dacă mulţimea 

S  are 9 elemente, atunci suma numerelor din A  se divide cu 5. 

 Vasile Pop 

 SUBIECTUL III ( 30p )( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă) 
  
 Se consideră mulţimea  2 3 ,i jA i j  N   .  

(10p) a) Să se arate că  
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(10p) b) Să se arate că  Nn  şi oricare ar fi numerele naturale distincte Aa,...,a,a n 21 , avem    

1 2

1 1 1... 3
na a a

     . 

(10p) c) Să se găsească un număr natural n N  şi numerele naturale distincte Aa,...,a,a n 21 , 

pentru care avem    
1 2

1 1 1... 2,9
na a a

     . 

  
  SUBIECTUL IV ( 30p ) ( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă) 
   
        Se consideră mulţimea A  formată din 2013 puncte în plan.  

 (10p) a) Să se arate că există o dreaptă care împarte planul în două semiplane, astfel încât unul să 

conţină în interiorul său 1000 puncte, iar al doilea să conţină în interiorul său 1013 puncte din 

mulţimea A . 

 (10p) b) Să se arate că există două cercuri care nu se intersectează, astfel încât unul să conţină în 

interiorul său 1000 puncte, iar al doilea să conţină în interiorul său 1013 puncte din mulţimea A . 

 (10p) c) Să se arate că există două patrate care nu se intersectează, astfel încât unul să conţină în 

interiorul său 1000 puncte, iar al doilea să conţină în interiorul său 1013 puncte din mulţimea A . 
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