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CLASA A V-A

1. Demonstra̧ti c¼a num¼arul 19n; unde n este num¼ar natural nenul, se
poate scrie ca suma a trei p¼atrate perfecte nenule.

Gazeta Matematic¼a nr. 1/2011

2. A�a̧ti cifra x din egalitatea
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�

1; x2 + 2; 1x+ x; 21
�
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�

x� 3; x
�

:

Gazeta Matematic¼a nr. 11/2010

3. Câte numere se pot ob̧tine din num¼arul 2011 prin modi�carea a exact
dou¼a cifre ale sale? (Numerele nu pot începe cu cifra zero).

Octavian Agratini

4. Cu cât se modi�c¼a produsul numerelor 117; 118; 119 şi 120; dac¼a la
primul num¼ar se adun¼a 3

5
; la al doilea se adun¼a 11

28
; din al treilea se scade 3

5
;

iar din al patrulea se scade 15

37
?

Vasile Berinde

CLASA A VI-A

1. Un câine urm¼areşte un iepure care are 2 s¼arituri înaintea câinelui. În
timp ce câinele face 3 s¼arituri, iepurele face 5 s¼arituri, dar 4 s¼arituri de-ale
câinelui fac cât 7 s¼arituri de-ale iepurelui. De câte s¼arituri are nevoie câinele
pentru a ajunge iepurele?

Vasile Berinde

2. Determina̧ti toate numerele reale de forma x = 9; np2 şi y = p; n8p
pentru care

�

[x+ 2y] = 13
[x] + 2 [y] = 11

: Dorel I. Duca

3. Num¼arul natural n, scris în baza 10; are suma cifrelor egal¼a cu 2009:
Determina̧ti suma cifrelor num¼arului n+ 7. G¼asi̧ti toate posibilit¼a̧tile.

Gazeta Matematic¼a nr. 6/2010

4. Într-un triunghi ABC cu ]A > 900; se consider¼a bisectoarea AD;
D 2 (BC) : Perpendiculara dus¼a prin punctulD pe dreapta AC intersecteaz¼a
dreapta AB în E; iar dreapta AC în G:
a) Demonstra̧ti c¼a AE � AC dac¼a şi numai dac¼a CE q AD:
b) Fie F 2 AB astfel încât GF q AD q CE: Demonstra̧ti c¼a CF ? AB:

Andrei Horvat-Marc


