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Etapa jude�ean� 02.04.2011 

Clasa a V-a   

1. Determina�i numerele naturale de forma ab  care împ�r�ite la ba ⋅  dau restul b. Gazeta Matematic� 

2. Fie numerele naturale n2m3A += �i n3m2B += , unde m �i n sunt numere naturale nenule. 

a) Pentru 1m ,1n >>  g�si�i o frac�ie ireductibil� 
n

m
 �tiind c� frac�ia 

B

A
 este reductibil�. 

b) Dac� 802m =  �i 603n = , compara�i numerele A �i B. 

c) Ce valori naturale nu poate lua num�rul A, oricare ar fi m �i n numere naturale nenule? Justifica�i! 

Alexandru C�rnaru 
3. Fie �irul de numere naturale 1, 6, 27, 128, …. 

a) Completa�i acest �ir cu înc� 2 termeni. 

b) Dac� not�m cu 1t  primul termen al acestui �ir, cu 2t  al doilea termen al �irului �.a.m.d., 

afla�i ultima cifr� a sumei primilor 2011 termeni. 

c) Determina�i cardinalul mul�imii { }20112010 txtNxA <<∈= . Stela Turcu 

4. Fie mul�imile { }9,6,3A = , { }8,5,2B =  �i num�rul abcdex =  format cu 4 cifre din mul�imea 

A �i o cifr� din mul�imea B. 

a) Calcula�i diferen�a dintre cel mai mare num�r x de aceast�  form�  �i cel mai mic num�r x de aceast�  form�. 

b) Ar�ta�i c� numerele x de acest� form� nu pot fi p�trate perfecte. *** 

 

Clasa a VI-a  

1. Fie numerele naturale 1aaA 2
++= , 1b3bB 2

++= �i 1c5cC 2
++= , unde a, b, c sunt 

numere naturale nenule. 

a) G�si�i un triplet ( )c,b,a  astfel încât 395CBA 222
=++ . 

b) Ar�ta�i c� nu exist� numere naturale nenule a, b, c astfel încât n2n2n2n2 395CBA =++ , 

oricare ar fi Nn ∈ . Alexandru C�rnaru 

2. Dac� n este un num�r natural nenul, not�m cu ( )nS  suma divizorilor naturali ai lui n. 

a) Calcula�i ( )72S . b) Ar�ta�i c� ( )2011
2S  este un num�r divizibil cu 15. 

c) Determina�i n natural astfel încât ( ) 403nS = . Stela Turcu 

3. Se consider� triunghiul ABC, cu ACAB <  �i AD bisectoarea unghiului BAC, ( )BCD ∈ . 

Paralela prin B la AD intersecteaz� dreapta AC în E, paralela prin C la AD intersecteaz� 

dreapta AB în F, iar dreapta EF se intersecteaz� cu dreapta BC în M. 

a) Ar�ta�i c� BECEBF ∆≡∆ . b) Demonstra�i c� ADMA ⊥ . Gazeta Matematic� 

4. Fie triunghiul echilateral ABC �i E un punct pe dreapta AC astfel încât ( )ECA ∈ . Se 

construie�te triunghiul echilateral ECD, astfel încât D �i B s� fie de o parte �i de alta a dreptei 

AC �i triunghiul echilateral FBD, astfel încât E �i F s� fie de aceea�i parte a dreptei BD. 

a) Ar�ta�i c� punctele A, C �i F sunt colineare. b) Ar�ta�i c� BD2CFBD ⋅<< . Alexandru C�rnaru 


